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RESUMO 

 

 

Em finanças corporativas, o gerente financeiro sempre precisa estar atento a decisões de 

investimento e financiamento. Quais ativos esta empresa ira adquirir e com que capital irá 

financiá-los? Há mais uma decisão a tomar quando a empresa atinge seus objetivos, acerca de 

sua lucratividade. Distribuir os ganhos? Como ? Em quais proporções? A política de 

dividendos de uma empresa moderna é considerada um quebra cabeças e este tema é 

investigado intensivamente. No entanto, ainda existem muitas controvérsias. Após a crise 

financeira iniciada em 2007, que atingiu seu ápice em 2008, estas decisões acerca da política 

de dividendos ficaram ainda mais complexas. Este estudo investiga os fatores que 

influenciaram as decisões de política de dividendos das empresas não financeiras listadas em 

bolsa de 2008 a 2013. Os resultados mostram de forma ampla que a crise não afetou de forma 

significativa o pagamento dos dividendos das empresas brasileiras, os quais mantiveram 

índice médio de pagamento acima do obrigatório por lei. No entanto há evidência de o risco 

da crise poder exercido influência negativa pontual conforme demonstramos. Os dividendos 

aumentam para grandes empresas. A primeira delas é que empresas precisam comunicar a 

seus acionistas que a crise não afetou a empresa tanto quanto a outras. Esta forma delas 

quererem se mostrar fortes emite uma imagem de confiança na empresa e em sua posição 

financeira futura, visando manter os acionistas e reduzindo sua propensão a venderem suas 

ações. Outra possibilidade é que essas empresas na verdade simplesmente devolveram 

dinheiro aos acionistas, dado que as oportunidades de investimento em bons projetos haviam 

diminuído. A terceira possibilidade segue a teoria de agência, segundo a qual os acionistas 

passam a desconfiar dos gestores e obrigam a uma maior distribuição de dividendos em 

períodos de diminuição do número de boas oportunidades de investimento.  

 

Palavras-chave: política de dividendos, determinantes, empresas brasileiras, dados em painel, 

stata, finanças corporativas. 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

 

In corporate finance, the financial manager must be aware of investment and financing 

decisions. What assets will now acquire and who capital will finance them? There is one more 

decision to make when the company achieves its goals, about their profitability. Distribute 

earnings? How? How many percent? The dividend policy of a company is considered a 

puzzle and this issue is intensively investigated. However, there are still many controversies. 

After the financial crisis in 2007, which peaked in 2008, these decisions about the dividend 

policy were even more complex. This study investigates the factors influencing the decisions 

of dividend policy of non-financial companies listed on Brazilian stock exchange from 2008 

to 2013. Results show broadly that the crisis did not affect significantly the payment of 

dividends of Brazilian companies, which remained average payout ratio above mandatory by 

law. However there is evidence that the risk of the crisis could negatively influence exercised 

off as shown. The dividend increased for large enterprises. The first is that companies need to 

communicate to its shareholders that the crisis has not affected the company as much as the 

other. This form them wanting to show strong emit an image of confidence in the company 

about its future financial position, aiming to keep the shareholders and reducing their 

propensity to sell shares. Another possibility is that these companies actually just returned 

cash to shareholders, since the opportunities for investment in good projects had diminished. 

The third possibility follows the agency theory, according to which shareholders are 

suspicious of managers and require greater dividends in periods of declining number of good 

investment opportunities.  

 

Keywords: dividend policy, determinants, Brazilian Companies, panel data, stata, corporate 

finance. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

1.1 TEMA DE PESQUISA 

 

 

Os Princípios Fundamentais de Finanças Corporativas visam maximizar o valor da 

empresa (DAMODARAN, 2012) e são eles:  

- investir em projetos que ofereçam um retorno maior que uma taxa mínima de 

atratividade,  

- escolher um mix de financiamentos que maximizem o valor da empresa casado 

com os ativos financiados e  

- devolver aos acionistas os recursos investidos, caso não haja investimentos 

suficientes que cubram tal taxa mínima de atratividade.  

 

Os Dividendos são esta devolução, parte do lucro que é paga aos acionistas, ou seja, 

a distribuição de resultados gerados pela empresa em um período de tempo. De acordo com 

Ross, Westerfield e Jaffe (2002), o termo dividendo se refere a distribuições de lucro em 

dinheiro. 

 

Para entender completamente a política de dividendos, das empresas brasileira, 

devemos separar as decisões de seu pagamento entre decisões de investimento e 

endividamento (BREALEY; MYERS E ALLEN, 2011). 

 

Equalizar as políticas de investimento e financiamento das companhias com base nos 

princípios fundamentais de finanças e determinar a política de dividendos da empresa, são 

ainda consideradas desafios. Vários aspectos norteiam a adesão de dividendos. Como serão 

estabelecidos e pagos? Quanto será distribuído? Quantas vezes ao ano? Através de qual 

instrumento ocorrerá a devolução de recursos ao acionista? Juros sobre o Capital Próprio, 

Dividendos em Dinheiro, Subscrição de ações ou Recompra de ações?  

 

Existem inúmeras questões controversas relacionadas às determinantes do 

pagamento de dividendos. As companhias querem pagar dividendos? Acreditam que o 

pagamento, afeta o valor da empresa? Ao distribuir dividendos, as empresas estariam tentando 
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sinalizar algo ao mercado e aos seus acionistas? No Brasil distribuem por serem “obrigadas” 

pela legislação brasileira? Pagam em dinheiro por determinação dos acionistas, devido à 

questão tributária que os favorece, ou em JSCP? 

 

No intuito de responder estas e tantas outras questões, inúmeros estudos empíricos 

foram realizados a respeito das políticas de distribuição de dividendos e seus fatores de 

influência nos mais diversos países, porém este é um tema de pesquisa praticamente 

inesgotável, pois cada país tem sua legislação, sua peculiaridade tributária, sua cultura, risco, 

seu mercado, suas empresas. Cada empresa possui seus valores, governança, seus 

investimentos, seu custo de capital, os quais fazem com que as explicações para a política de 

dividendos seja muitas vezes divergentes de país para país, empresa para empresa, setor por 

setor, de tempos em tempos. 

 

 

1.2 SITUAÇÃO PROBLEMA 

 

 

A crise dos títulos chamados de subprime nos EUA, a partir de 2007, tiveram como 

primeira consequência grave o default do Leman Brothers em 2008, data que foi um grande 

marco de uma alteração significativa do estado da economia mundial.  

 

No Brasil os impactos com relação a crise de 2007/2008 sobre o ambiente 

macroeconômico, foram relativamente menores, no curto prazo, do que em outros países do 

mundo, onde incerteza e desconfiança marcaram o cenário depressivo com taxas de 

crescimento fracas principalmente nos EUA e Europa.  

 

De acordo com Campello, Graham & Harvey (2009), uma crise financeira tem 

consequências para a política financeira da empresa nos anos seguintes, incluindo nos 

dividendos e política de investimento. 

 

O gráfico 1 a seguir, ilustra bem os efeitos da crise no ambiente macroeconômico 

mundial. Refere-se ao período entre os anos de 2007 e 2012, inclusive e foi estimado com 

base em 54 países que representam 90% do crescimento do PIB Mundial, balanceados pela 
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Paridade do Poder de Compra, teoria taxa de equilíbrio de longo prazo em preços relativos 

entre os países inclusos. Onde: 

- Developed Countries = Países desenvolvidos 

- Developing Countries = Países em Desenvolvimento 

- Brasil, Rússia, Índia China e África do Sul (BRICS) = BRICS  

Gráfico 1: Crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) mundial: % de mudança de 

um ano para o outro.  

Fonte The economist 

 

Pode-se observar que embora, o impacto macroeconômico tenha sido menor no curto 

prazo, a escassez de linhas de crédito e a volatilidade dos mercados, feriram financeiramente 

muitas empresas brasileiras que lutam para gerar crescimento. Cinco anos após a crise já 

pode-se observar uma nova tendência de queda no PIB mundial em queda. 

 

 

1.3 OBJETIVO DA PESQUISA 

 

 

A partir do cenário exposto, o  objetivo do presente estudo é investigar quais as 

variáveis que influenciam a política de dividendos das empresas não financeiras e não ligadas 

ao setor financeiro, listadas na BM&F-BOVESPA a partir de 2008 até o final de 2013. Deste 

modo a pergunta-se: 
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“Quais fatores influenciaram o Dividend Yield e o Dividend Payout das empresas não 

financeiras listadas na BM&F Bovespa entre os anos de 2008 e 2013”? 

 

 

1.4 IMPORTÂNCIA DESTA PESQUISA 

 

 

A política de dividendos é considerada um dos dez problemas não solucionados em 

finanças corporativas (BREALEY E MYERS, 2005). 

 

Com a tendência de baixa na produção mundial e a taxa de juros reais mundiais, a 

qual tende a zero, em função ainda de impactos secundários relativos à crise de 2008, é 

razoável considerar que a instabilidade e o desaquecimento da atividade produtiva global, a 

fuga do capital das bolsas e do crédito no Brasil e em outros emergentes. Cenário que forçou 

as empresas Brasileiras a reavaliar o modo com que financiaram suas operações e 

investimento e consequentemente sua política de dividendos. 

 

Esta pesquisa contribui para a literatura e para os agentes de mercado, dado que 

utilizará uma um período de tempo em que será permitido observar o comportamento das 

empresas brasileiras em situação pós-crise macroeconômica.  

 

No Gráfico 2 pode-se observar a evolução das taxas de juros reais mundial a qual 

pela segunda vez em menos de dez anos está próxima de zero.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2: Evolução das Taxa mundial de juros reais.  

Fonte: Fundo Monetário Internacional (FMI) (Abril, 2014) 
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Adicionalmente, desde a crise financeira de 2008 até a atualidade há dificuldade na 

interpretação de uma tendência de comportamento dos mercados, colocando os investidores 

em dúvida e as empresas em dificuldade de definir uma das principais decisões de 

investimento e financiamento bem como sua política de dividendos, sendo esta pesquisa 

relevante, pois através dela poderão ser mais bem identificados as condicionantes das 

políticas de dividendos das firmas, tornando a interpretação dos dados financeiros, mais clara. 

  

 

1.5 ABORDAGEM METODOLÓGICA PRELIMINAR 

 

 

O trabalho é apresentado sob a forma de dissertação e visa apresentar o tema 

escolhido  bem como seu modelo de pesquisa, buscando expressar conhecimento a cerca do 

tema, capacidade de síntese e organização. Possui aplicabilidade, pois envolve tema de 

interesse para os agentes do mercado de capitais brasileiro e internacionais que investem em 

mercados emergentes. 

 

A abordagem do trabalho será preponderantemente quantitativa, buscando-se 

explicar teorias e hipóteses a cerca da política de dividendos das empresas listadas na bolsa 

brasileira através de variáveis e suas proxies, testando algumas delas através do uso de 

modelos estatísticos e quem sabe obter evidências empíricas significantes. 

 

A base de dados é documental e baseia-se em análise de dados obtidos de períodos 

ocorridos no passado bem como o referencial bibliográfico foi adaptado à realidade existente. 

 

 

1.6 FONTES DA REVISÃO BIBLIOGRÁFICA  

 

 

Durante a elaboração desta dissertação foram consultadas obras nacionais e 

internacionais referentes às seguintes áreas do conhecimento: Metodologia de Pesquisa, 

Finanças Corporativas, Análise de Demonstrativos Financeiros, Tributos, Matemática e 

Estatística. Também foi necessário obter conhecimento a respeito do funcionamento do 

Software utilizado para cálculo econométrico, o STATA. 
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Para verificação da normatização foi utilizado o Guia de Formatação Mackenzie para 

apresentação de trabalhos acadêmicos (2006). 

 

O Material referente à legislação tributária que rege as políticas de dividendos foi 

obtido diretamente na legislação vigente através do site da Receita Federal e CVM. Também 

foi consultada a nova lei das Sociedades Anônimas para que houvesse maior entendimento a 

cerca da legislação tributária vigente. 

 

As bases de dados utilizadas foram obtidas na BM&F-Bovespa e Economática de 

maneira automatizada e foram submetidas ao tratamento estatístico pelo autor para que 

pudessem ocorrer os inputs no sistema STATA de acordo com os critérios necessários para 

que fosse utilizada a metodologia de análise de dados em painel. 

 

 

1.7 LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA DA POLÍTICA DE DIVIDENDOS BRASILEIRA 

 

 

A legislação tributária brasileira apresenta características peculiares que afetam a 

estrutura do capital de forma diferente a de outros países, pois se tem como característica 

brasileira dedução de juros sobre empréstimos efetuados da Base de Cálculo do Imposto de 

Renda. Conforme o Artigo 374 do Regulamento do Imposto de renda inclui que parte da 

remuneração aos acionistas, feita na forma de Juros sobre o Capital próprio, tenha um 

benefício para as empresas tiverem lucros distribuídos acima de seu imposto de renda retido 

na fonte, com alíquota de 15% sobre o valor distribuído. 

 

Segundo o artigo 10 da lei 9249/95 os dividendos não podem ser considerados como 

despesa para a empresa que o distribui. 

 

Conforme o artigo 117 do RIR/99, há incidência de imposto sobre ganhos de capital 

com a valorização das ações porém o mesmo apenas deve ser pago no momento da venda dos 

títulos. 

 

O acionista que receber dividendos está isento de tributação o sobre este valor 

recebido, conforme artigo 39 e 379 do RIR/99. 
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Através da distribuição de dividendos, (com ausência de imposto de renda para o 

acionista), ou na forma de juros sobre o capital próprio, JSCP (como forma de remunerar o 

capital do acionista). 

 

 

1.8 LIMITAÇÕES 

 

 

As questões tributárias não serão levadas em conta no modelo econométrico, mas, 

apesar disto, outros pesquisadores podem utilizar os tributos e suas influências como 

determinantes das políticas de dividendos. 

 

Modigliani & Miller (1958), desenvolveram seu estudo a cerca da Política de 

Dividendos desconsiderando a existência de tributos, posteriormente, em 1963 perceberam a 

existência de benefício fiscal refletindo na alavancagem da empresa.  

 

A respeito da teoria de sinalização Bhattacharya (1979); John e Williams (1985), 

fundamentaram seus pressupostos de Sinalização em dividendos tributados, assim como os 

JSCP para os acionistas. Mesmo no caso dos dividendos em dinheiro, concluíram que os 

impostos não são fundamentais no como um custo de sinalização, mesmo sofrendo tributação 

por parte da empresa e não tributação por parte do acionista.  

 

Durante o período da análise deste trabalho, não ocorreu alteração na legislação 

tributária brasileira, com isto, considerações finais a cerca do presente estudo não levarão em 

conta os efeitos tributários como determinante das políticas adotadas e nem será objeto de 

estudo a quantificação ou influência do benefício fiscal pela tributação diferenciada dos JSCP 

bem como a diferença que pode ocorrer no pagamento de dividendos entre ações ON e PN.  

 

No Gráfico 3 observa-se a evolução da taxa Selic anual bem como do IPCA anual 

decorridas ao longo no período deste estudo  
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Gráfico 3: Evolução da Taxa Meta Selic e da Inflação – Índice de Preços do Consumidor 

Amplo (IPCA) entre 01/01/2008 e 31/12/2013. 

Fonte: Dados: Banco Central do Brasil e IBGE. Gráfico: Elaborado pelo autor 

 

Conforme ilustrado, no gráfico 3, apesar da tendência de alta da inflação, o Índice de 

Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) estiveram a maior parte do tempo em torno das bandas 

da meta (4,5% ao ano). Por este motivo, não serão diretamente considerados neste trabalho os 

efeitos da inflação e da taxa de juros reais no período em que consta a análise de dados.  

 

Outra limitação foi com relação ao acesso das informações contábeis das empresas. 

Apesar de reunir a maior parte dos dados utilizando o sistema Economática, ainda houve 

algumas variáveis que apresentavam a quantidade de missing data relevante. Com isso 

buscou-se trabalhar com as variáveis que possuem maior quantidade de dados, além de é 

claro, constar em outros modelos e teorias.  

 

 

1.9 ESTRUTURA DO TRABALHO 

 

 

Esta dissertação é dividida em quatro capítulos. No primeiro, Introdução, são 

apresentados o tema de pesquisa, a situação problema, objetivo, importância da pesquisa, a 

abordagem metodológica empregada, fontes da revisão bibliográfica utilizadas, os aspectos 

legislação tributária da tributação de distribuição de lucros em dinheiro e limitações da 

pesquisa. 

 

No segundo Capítulo, Referencial Teórico, são apresentadas de maneira abrangente 

as teorias referentes ao tema “política de dividendos”. As quais permitem obter entendimento 
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da complexidade do tema concedendo deste modo embasamento teórico fundamental para 

identificação das variáveis de influência nas políticas de dividendos das empresas bem como 

avaliar os impactos das mesmas. A apresentação dos estudos empíricos por outro lado, 

permitem avaliar as descobertas, com relação ao problema de pesquisa, obtidas por outros 

pesquisadores. 

 

No terceiro capítulo, Metodologia,  é feito um questionamento a cerca dos fatores de 

influência na política de dividendos das empresas após a crise de 2008. São determinadas e 

apresentadas as variáveis utilizadas para realização deste estudo empírico, a obtenção dos 

dados, a apresentação do método econométrico utilizado, e a apuração dos resultados, com 

base no output gerado pelo sistema STATA. 

 

No quarto capitulo encontra-se a conclusão, onde constam a um breve resumo dos 

resultados apurados, as considerações finais e uma proposta de aprofundamento deste estudo. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 

A partir deste capítulo é apresentada uma breve história do surgimento dos 

dividendos e as principais teorias desenvolvidas do ponto de vista de finanças corporativas. 

Este referencial abrange o modo com que as empresas analisam e decidem a própria 

política de dividendos, bem como aborda sucintamente os mais recentes trabalhos empíricos 

realizados a respeito das investigação dos fatores de influência nas políticas de dividendos no 

âmbito nacional e internacional. 

 

 

2.1 O SURGIMENTO DOS DIVIDENDOS E SUA IMPORTÂNCIA PARA O 

DESENVOLVIMENTO DOS MERCADOS 

 

 

As políticas de dividendos tem uma longa história segundo relatam Frankfurter, 

Wood (1997) e Walker (1931). Elas existem desde o século XVI no tempo das Comendas. Os 

comendadores das embarcações de veleiros da Holanda e Gran Bretanha captavam recursos 

para suas viagens e ao final delas, liquidavam suas dívidas através da distribuição de 

dividendos aos investidores, como parte dos lucros obtidos. Este tipo de negociação passou a 

ser realizada, gradualmente, no mercado de Amsterdam e em seguida através de ações. 

Buscava-se como diversificação comprar ações de vários capitães.  

 

Com o sucesso das viagens e de seus retornos, cada vez mais este tipo de negociação 

tornou-se regular e menos fraudulenta, principalmente devido ao pagamento de dividendos 

generosos, os quais traziam mais segurança aos investidores, e davam credibilidade as 

companhias (BASKIN, 1988). Deste modo, surge então, o primeiro pagamento 

regulamentado de dividendos com menos ativos e mais lucros (FRANKFURTER e WOOD,  

1997).  Aos poucos, os dividendos se tornaram o pagamento de apenas lucros. Em 1613, a 

companhia das índias emitiu suas primeiras ações de economia mista de valor nominal e 

segundo Walker (1931), para esta emissão, não foi feita distinção entre capital e lucro. No 

início do século XVIII com tanta excitação envolvendo a expansão do comércio, uma bolha 

especulativa desabou sobre a companhia do sul, obrigando-a a pedir falência, mas não 

colocando impedimento ao desenvolvimento das finanças corporativas britânicas. 
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Através deste breve relato histórico pode-se compreender a importância que é dada 

aos altos e estáveis pagamentos de dividendos e o modo com que as empresas usam isto para 

captar mais recursos. Este comportamento por parte das empresas, de certo modo, foi 

precursor do desenvolvimento corporativo.  

 

 

2.2 PRINCIPAIS TEORIAS A CERCA DA POLITICA DE DIVIDENDOS 

 

 

O tema de política de dividendos é um dos assuntos mais estudados no mundo. O 

presente trabalho visa esclarecer de forma sucinta as principais teorias que o norteia. 

 

A política de dividendos foi estabelecida no próprio modo com que as corporações 

foram desenvolvidas e fez com que os dividendos impulsionassem a evolução dos mercados 

financeiros. Segundo Al-Malkawi; Rafferty e Pillai, (2010), o desempenho das empresas e o 

desenvolvimento dos mercados, o tornou mais eficiente, consequentemente, os dividendos, 

vistos inicialmente como medida de retorno, passam a ser mais irrelevantes. 

 

Com evidente controvérsia, a respeito das determinantes das políticas de pagamentos 

de dividendos pelas empresas, Black (1976), considerou o tema como um quebra cabeças com 

peças que não se encaixam. Inúmeras teorias foram desenvolvidas, alguns argumentam pelo 

alto pagamento de dividendos e outros pelo não pagamentos e buscam observar o ponto de 

vista dos administradores, dos acionistas e do que é melhor para a companhia e abordam 

também o tema de conflitos de agência. 

 

Brealey e Myers (1996) resumem que política de dividendos é vista como um trade-

off entre a retenção de ganhos de um lado e pagamento de dinheiro e emissão de novas ações, 

por outro.  

 

Diante disso, diversos estudos buscam focar nas mais variadas imperfeições de 

mercado possíveis que afetariam a política de payout das firmas, como impostos, custos de 

agência, efeito sinalização, efeito clientela etc. 
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2.2.1 Teoria da Irrelevância dos Dividendos  

  

 

“... dada a política de investimento de uma empresa, a política de 

distribuição de dividendos que escolhe seguir não afetará nem o preço 

atual de suas ações nem o retorno total para os acionistas” (MILLER e 

MODIGLIANI, 1961). 

 

Premiados com o Nobel de Economia, Miller e Modigliani (1961), através da 

publicação da Teoria da Irrelevância dos Dividendos contribuíram fortemente para os estudos 

de finanças corporativas, pois esta teoria serve até hoje como base da maioria dos outros a 

cerca da política de dividendos e sua relevância para o valor da empresa.  

 

Miller &  Modigliani (1961) foram um dos primeiros a estudar o efeito das políticas 

de dividendos no valor corrente das ações. Iniciam seu estudo com a premissa de mercado de 

capitais perfeitos onde: (1) não ha diferença entre os impostos sobre os dividendos e ganhos 

de capital; (2) não há custos quando os títulos são negociados; (3) Todos os participantes do 

mercado têm acesso livre e igual à mesma informação (informação simétrica e sem custo); (4) 

ausência de conflitos de interesses entre gestores e acionistas (ou seja, não há conflitos de 

agência); e (5) a todos os participantes no mercado são tomadores de preços. 

 

Para M&M (1961) levando em conta que uma política de dividendos no mercado 

perfeito não tem efeito no preço das ações de uma empresa nem sobre seu custo de capital, a 

riqueza dos acionistas também não seria afetada pela decisão de dividendos, pois a 

valorização da empresa seria indiferente a pagar dividendos ou acumular ganhos de capitais. 

A razão para essa indiferença é que a riqueza dos acionistas é afetada pela renda gerada pelas 

decisões de investimento que a empresa faz e não pela forma como esta renda é distribuída, 

tornando os dividendos irrelevantes. 

 

M&M (1961) argumentam que independentemente de como a empresa distribui sua 

renda, seu valor é determinado pelo poder aquisitivo básico de suas decisões de investimento. 

Em outras palavras, se o valor da empresa é calculado com base na projeção de seus fluxos de 

caixa futuros, seu valor não deveria ser afetado pelos dividendos pagos e nem pela política 

usual das empresas que pagam dividendos.  
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Fluxos de caixa operacionais dependem de investimentos. Em outras palavras, os 

investimentos da empresa em projetos de valor presente líquido (VPL)  positivo aumentam os 

fluxos de caixa da operação, que é a única maneira de aumentar o valor da empresa. Em 

resumo, dadas às premissas do mercado de capitais perfeitos, fluxo de caixa futuro da 

empresa referente a atividades de investimento é o único determinante do valor da empresa. 

Política de pagamento da empresa deve, portanto, ser independente de seu valor (BISHOP et 

al., 2000). 

 

Muitos outros pesquisadores favoráveis a teoria de irrelevância dos dividendos 

buscaram testar a hipótese de que o valor da empresa não depende da distribuição de 

dividendos. Entre os quais identificou-se: Milles e Scholes (1978, 1982), Black e Scholes, 

Ball et al. (1979), Hess (1981), Miller (1986), Bernstein 1996.  

 

Do mesmo modo, também há pesquisadores, que fazem forte contraponto a teoria de 

M&M (1961). Para Fischer, G (1961), os dividendos têm grande impacto sobre os preços das 

ações de lucros acumulados. Como Walter (1963), o qual conclui que as imperfeições de 

mercado, levam a diferenças de valor para uma mesma empresa. Estudos a cerca destas 

imperfeições como os conflitos de agência, assimetria de informação, presença de tributação o 

e custos de negociação buscam evidenciar empiricamente, a política de dividendos das 

empresas, sendo, no entanto, são muitas vezes inconclusivos tornando a variação da política 

de dividendos entre as empresas não explicável (ALLEN e MICHAEL, 2003). De Ângelo e 

De Ângelo (2006) criticam a teoria de Miller & Modigliani (1961), pois mesmo em mercados 

perfeitos, a irrelevância falha quando é pago menos do que 100% do fluxo de caixa livre 

como dividendos e que os gestores tendem a escolher um percentual de pagamento de 

dividendos, que maximize o valor da empresa.  

 

 

2.2.2 Teoria do Pássaro na Mão 

 

 

Uma visão mais antiga e diferente com relação ao efeito da política de dividendos no 

valor da empresa é a teoria do pássaro na mão. Em um mundo de incertezas e informação 

imperfeita, os dividendos são avaliados de forma diferente do que os lucros acumulados (ou 

ganhos de capital). A grosso modo, o conceito que tange esta teoria é o de que os investidores 
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preferem o "pássaro na mão" de dividendos em dinheiro em vez de "dois voando" em futuros 

ganhos de capital. Os maiores precursores desta teoria são Lintner (1962) e Gordon (1963). 

 

Gordon (1959) sugere que há três hipóteses possíveis para que os investidores 

comprem uma determinada ação. Primeiro para obter dividendos e lucros do segundo, para 

obter dividendos, e finalmente, para obter os ganhos.  Descobriu que os dividendos têm maior 

influência sobre o preço das ações do que os lucros acumulados. Além disso, argumentou que 

a taxa de retorno exigida quando o capital é retido aumenta com a fração dos lucros 

acumulados por causa da incerteza associada a ganhos futuros. Da mesma forma, Gordon 

(1963) argumentou que os pagamentos de dividendos mais altos diminuem o custo de capital 

próprio ou a taxa de retorno exigida sobre o capital próprio. 

 

O aumento do pagamento de dividendos pode então, deste modo, ser associado com 

o aumento do valor da empresa. Como um dividendo corrente mais alto reduz a incerteza 

sobre os fluxos de caixa futuros, uma alta taxa de pagamento vai reduzir o custo de capital e, 

portanto, aumentar o valor das ações. Ou seja, de acordo com a chamada hipótese do "pássaro 

na mão" índices de pagamento de dividendos elevados maximizaram o valor da empresa. Os 

estudos que suportam a teoria do pássaro na mão Incluem Gordon e Shapiro (1956), Gordon 

(1959,1963), Lintner (1962) e Walter (1963).  

 

M&M (1961) criticaram a teoria do pássaro na mão, chamando-a de "falácia do 

pássaro na mão” argumentando que o risco da empresa é determinado pelos seus fluxos de 

caixa operacionais e não pela forma como distribui seus ganhos. Para M&M (1961), os 

dividendos podem ser utilizados pelos acionistas para comprar novas ações da mesma 

empresa, em caso de não pagamento de dividendos, o investidor pode vender parte de suas 

ações, “fabricando” dividendos para si, independentemente.  

 

 

2.2.3 Teoria da Preferência Tributaria  

 

 

Modelos ajustados ao Imposto presumem que os investidores exigem retornos mais 

elevados sobre as ações que pagam dividendos. A consequência da teoria fiscal ajustada é a 
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divisão dos investidores entre dividendos e efeito fiscal. Pois nos EUA, e em muitos países os 

dividendos são tributados. 

 

Segundo a teoria da Preferência tributária, os investidores preferem empresas que 

retenham lucros pois ganhos de capital no longo prazo estarão sujeitos a impostos menores 

defendendo portanto uma menor distribuição de dividendos podendo provocar a redução do 

preço das ações. Seus principais expoentes foram Brennan (1970) e Litzenberger e 

Ramaswamy (1979) para eles, os investidores estão em desvantagem no recebimento de 

dividendos em dinheiro. 

 

Para Masulis e Trueman (1988), os investidores com diferentes obrigações fiscais 

não serão uniformes em sua política de dividendos ideal. Eles concluem que com o aumento 

da responsabilidade fiscal, o pagamento do dividendo diminui, enquanto os ganhos de 

reinvestimento aumentam e vice-versa.  

 

Em geral, muitas vezes há um diferencial de tratamento fiscal entre os dividendos e 

ganhos de capital, porque a maioria dos investidores está interessado no retorno após 

impostos, onde a influência dos impostos pode afetar a demanda por dividendos. Os impostos 

também podem afetar o fornecimento de dividendos, quando os gestores respondem a essa 

preferência fiscal na tentativa de maximizar a riqueza dos acionistas (valor da empresa), 

aumentando a taxa de retenção de lucros, ou seja, dividendos baixos aumentam o valor da 

ação (Hipótese do efeito tributário). 

 

No caso Brasileiro em que não há impostos para os dividendos, havendo benefício 

fiscal para os Juros sobre o Capital Próprio, é esperado que o payout aumente quando não 

houver incidência de tributos e diminua quando houver incidência.  

 

Esta teoria no mercado americano, onde os dividendos são tributados a uma alíquota 

maior do que os ganhos de capital, o investidor preferirá uma política de dividendos que tenha 

a menor distribuição possível, uma vez que a carga tributária consumirá parte 

substancialmente maior do seu rendimento. 

 

 

 



 

 

31 

2.2.4 Teoria da Sinalização  

 

 

A teoria da sinalização faz contraponto com a  teoria de M& M (1961) pois levanta a 

hipótese de que há assimetria de informações entre os insiders (gerentes e diretores das 

empresas) e outsiders (acionistas), ou seja, nem todos tem acesso as mesmas informações 

como no mercado perfeito de M&M (1961) fazendo com que deste modo o preço não seja 

reflexo de todas as informações disponíveis desta empresas. 

 

Segundo a teoria da sinalização através dos dividendos, as empresas revelam ao 

mercado informações internas a cerca de suas oportunidades de investimento e fluxo de caixa 

futuro.  Sustentam esta teoria Bhattacharya (1979), Miller e Rock (1985) e John e Williams 

(1985), mesmo considerando dividendos tributados. Em geral, estes pesquisadores baseiam-se 

em várias suposições, dentre elas: (1) há informação assimétrica entre insiders (gerente) e 

investidores externos (acionistas); (2) Dividendos contêm informações sobre os fluxos de 

caixa atuais e futuros da empresa e (3) os gerentes têm incentivos para não pagar dividendos e 

seriam forçados a transmitir suas informações para o mercado através de pagamentos dos 

mesmos, a fim de fechar a lacuna de informação.  

 

Esta teoria considera que um aumento no pagamento de dividendos pode ser 

interpretado como uma boa notícia, trazendo perspectivas de que a empresa pode ter boa 

rentabilidade futura e, portanto, o preço da ação neste caso deve reagir positivamente. Da 

mesma forma, os cortes de dividendos podem ser considerados como uma má notícia, um 

sinal de que a empresa tem poucas perspectivas futuras e o preço da ação pode, então, reagir 

desfavoravelmente caindo.  

 

Segundo Baskin e Miranti (1997), quando as informações de mercado ainda não 

eram completas para os acionistas o fluxo de caixa de dividendos fornecia de certo modo, 

segurança ao investidor. Deste modo, não seria surpreendente descobrir que os gerentes são 

relutantes em anunciar uma redução nos dividendos. Lintner (1956) apresenta alguns dos mais 

importantes resultados sobre política de dividendos, sugere que a companhia se importa com a 

estabilidade dos pagamentos dos dividendos, dado que a maioria dos administradores tem a 

percepção de que os investidores premiam as ações de empresas que pagam dividendos 

estavelmente, aumentando assim seu valor no mercado. Somado a isso, os administradores 



 

 

32 

primeiro determinariam a política de dividendos da firma, e depois tomariam outras decisões, 

como investimentos, política de caixa e dívida. Por fim para Lintner (1956), os impostos e as 

políticas de dividendos de longo prazo (payout de longo prazo) são bem incorporados pelo 

modelo desenvolvido no estudo, alertando, porém, para o fato da economia ter que manter 

certa estabilidade e que os dados devem ser inseridos de forma cuidadosa no modelo. 

 

Segundo estudos empíricos empresas tendem a aumentar os dividendos quando os 

gestores acreditam que os ganhos têm aumentado permanentemente. Isto sugere que os 

aumentos de dividendos implicam em ganhos sustentáveis de longo prazo. Essa previsão 

também é consistente com o que é conhecido como a "hipótese de suavização de dividendos". 

Ou seja, os gestores procuraram suavizar dividendos ao longo do tempo e não fazer aumentos 

substanciais nos dividendos a menos que possam manter o aumento dos dividendos em um 

futuro previsível.  

 

Os dividendos são considerados um dispositivo de sinalização crível por causa dos 

custos envolvidos referentes ao que a empresa pretende sinalizar. Por exemplo, para 

Bhattacharya (1979), o custo de sinalização é o custo de transação associado com 

financiamento externo. No modelo Miller e Rock (1985), o custo de dissipação é a distorção 

na decisão de investimento ideal, enquanto que em John e William (1985) o modelo do custo 

de sinalização de dissipação é a pena de imposto sobre os dividendos relativos a ganhos de 

capital.  

 

Com isso presumem que apenas as empresas de boa qualidade podem usar os 

dividendos para sinalizar as suas perspectivas, e as empresas de baixa qualidade não podem 

imitar, enviando um sinal falso para o mercado, em função dos custos envolvidos nessa ação. 

Segundo Allen e Michaely (2002), pretendendo mostrar sua capacidade e qualidade, que as 

empresas escolhem dividendos para sinalizar as suas perspectivas, enquanto outros meios 

menos dispendiosos estão disponíveis, tais como recompra de ações.  

 

Porém Modigliani e Miller e Bhattacharya (1979) argumentam que essa interpretação 

é errônea. Sabe-se que as empresas não gostam de anunciar aumentos de dividendos em um 

ano, e correr o risco de ter que reduzi-los no ano seguinte, ou seja se a empresa só anuncia 

aumento de dividendos em decorrência de expectativas de maiores ganhos futuros e por este 
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lado, os investidores estariam não só reagindo a informação de dividendos mas sim ao 

conteúdo de performance da companhia que está implícito neste aumento. 

 

Brealey, Myers e Allen (2005), corroboram a visão de Bhattacharya (1979) e explica 

o dividendo como um quebra-cabeça do ponto de vista de conteúdo de informação. De acordo 

com o subjacente desta teoria é que os gestores, a fim de evitar a redução de dividendos, 

preferem um payout ratio mais baixo e apenas se o futuro parece propício eles decidir 

aumentar os dividendos. Portanto, os dividendos podem muito bem tornar-se um sinal para os 

investidores devido à existência de assimetria de informações da administração. 

 

A respeito da teoria de sinalização na Política de dividendos Bhattacharya 

(1979,1980) complementa que as empresas que pagam dividendos podem estar querendo 

enviar um sinal de que são honestas, confiáveis, menos suscetíveis a manipulações contábeis 

indicando que a empresa gera ganhos reais que podem ser cultivados. Nestes casos os 

dividendos são pagos, mesmo se houver oportunidade de investimento rentável Baker et al, 

(1985);. Pruitt e Gitman (1991). 

 

Rozeff (1982) / Jensen; Solverg e Zorn (1992) encontram relação negativa entre o 

pagamento de dividendos e o risco das empresas. Como o risco de operações de uma empresa 

aumenta, dado que com menos capital, terá de tomar recursos no mercado e 

consequentemente os pagamentos de dividendos diminuem subsequentemente. 

 

A respeito da Hipótese Da Sinalização, Ross; Westerfield e Jaffe (2002) argumentam 

que se existir a expectativa da empresa pagar um determinado dividendo de $10, por exemplo, 

e ela em seguida anunciar e confirmar esse valor, observa-se que geralmente não ocorrem 

mudanças no valor das suas ações, pois o mercado já havia incorporado esse expectativa e 

ajustou-se a ela anteriormente.  Mas, se a empresa anuncia um dividendo maior, de $20, por 

exemplo, observa-se que os valores das ações tendem a subir. 

 

 

2.2.5 Teoria do Efeito Clientela 
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O Efeito Clientela de Miller e Modigliani, (1961): implica que alguns investidores 

precisam, ou preferem, o lucro hoje, a tê-lo no futuro. Especialmente, aqueles investidores de 

baixa renda ou que visam os dividendos como “previdência” que estão mais interessados no 

recebimento da remuneração do capital mais cedo em detrimento de maiores retornos, que 

podem ser pagos em uma data futura. 

 

Esse tipo de investidor tende a investir em ações que pagam dividendos constantes e, 

de preferência, que ofereçam elevados rendimentos. Procuram por ações que tenham retornos 

próximos aos dos outros ativos. Por isso, se a empresa reduz seus dividendos, eles tendem a 

ficar apreensivos e propensos a se desfazerem das ações, caso o valor das mesmas caia como 

consequência de tal decisão.  

 

Cada empresa, tem sua política de dividendos, sejam eles constantes, pagos em 

ações, sejam pagos para restringir a liquidez devido a conflitos de agência. Segundo 

Modigliani e Miller (1961), cada investidor investirá na empresa que acredita ter a política 

que mais lhe satisfaz.  

 

Esta escolha também pode ser influenciada por custos de transação ou tributação, 

causando no acionista o desejo de optar por aquele título que lhe reduzam estes custos. 

Consideram que embora o efeito clientela possa mudar a política de dividendos de uma 

empresa, o seu valor não seria afetado ou seja a política de dividendos é irrelevante.  

 

Na pratica os investidores podem criar suas clientelas para determinadas empresas e 

outras não. Allen, Bernardo e Welch (2000) sugerem que a clientela, como investidores 

institucionais tendem a monitorar ou detectar a qualidade das empresas 

 

Incluindo estudos através de entrevistas empíricas como os de Baker, Farrelly e 

Edelman (1985), Harrington (1985), Baker e Powell (1999) onde, investigou-se a opinião dos 

executivos das empresas os quais concordam que a política de dividendos afeta o preço das 

ações comuns, Baker e Powell (1999) verificaram que 90% dos entrevistados acreditam que a 

política de dividendos afeta o valor da empresa e seu custo de capital. Partington (1985) 

constatou que os gerentes seniores americanos veem o pagamento de dividendos como forma 

de satisfazer o acionista e dão suporte ao preço da ação.  
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Contrapondo com Lintner, (1956), Allen e Michaely (2002), argumentam que tanto 

nas políticas de dividendos ou recompra de ações o único determinante de valor de uma 

empresa é sua política de investimentos. ."... estes efeitos clientela são a razão para a presença 

de dividendos ..." (Allen et al. 2000). Testaram que as companhias entre as que mais pagam 

dividendos, tem melhor avaliação de mercado do que as que não pagam. Ainda em referência 

ao efeito clientela, verificaram que mesmo com a tributação favorecendo o não pagamento de 

dividendos nos EUA a maioria das empresas analisadas, preferiu pagá-los, por longos 

períodos de tempo. Ao testarem o Efeito Clientela, os autores afirmam que as companhias 

atraem investidores conforme sua política de dividendos, assim, se o investidor é livre de 

impostos ele vai preferir companhias que paguem dividendos, mas, se por sua vez, o 

investidor pagar um imposto mais alto pelo dividendo, ele vai preferir ações de companhias 

que retenham dividendos. Assim sendo, ele vai ter ganhos ao vender as ações no futuro e 

pagar menos impostos sobre o ganho de capital. 

 

Elton e Gruber (1970), identificam a relação que ha entre taxas de impostos 

marginais e o dividend yield, usando dados de preços das ações ex-dividendos. Argumentam 

que os investidores podem vender suas ações no dia após o pagamento de dividendos, e dessa 

forma calcularão se estariam mais rentáveis antes ou após a o pagamento de dividendos e com 

isso formularam uma equação de equilíbrio para que as ações tivessem o preço que geraria o 

mesmo imposto e encontraram forte evidencia de que o efeito clientela é consistente com essa 

relação. 

 

 

 

PB = Preço da ação com dividendos (último dia em que a ação é negociada com 

dividendos) PA = Preço esperado da ação no dia ex-dividendos (primeiro dia em que a ação é 

negociada sem o dividendo)  

D = quantidade de dividendos por ação  

tg = percentual de impostos sobre os ganhos de capital  

td = percentual de impostos sobre os dividendos 

 

Baker, Powell e Veit (2002), não encontraram concordância com a informação de 

que investidores preferem dividendos hoje a valorização do preço futuro incerto, mostrando 

que pode haver investidores sejam indiferentes entre os dividendos e ganhos de capital.  
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Grullon, Michaely e Swaminathan (2002) concordam com isto, pois os mesmos 

questionam o modelo de sinalização dos dividendos. Os pesquisadores investigaram se 

mudanças na política de dividendos estão relacionadas com o ciclo de vida da empresa, e não 

com a lucratividade futura. A hipótese central dos autores é que a empresa tende a aumentar 

os dividendos ao tornarem mais maduras quando possuem menos oportunidades de  

investimentos. Eles acreditam que o aumento dos dividendos está associado a diminuição da 

rentabilidade e o aumento do risco, transmitido ao mercado a transição de um estagio de 

crescimento para maturidade ou de baixo crescimento. 

 

John e Williams (1985), afirmam também que as companhias que distribuem 

dividendos com maior frequência costumam ter, como seus acionistas, instituições financeiras 

e senhores e senhoras de idade avançada, pois estes tem interesses em dividendo regulares.  

 

Alguns investidores (por exemplo, investidores ricos), que não dependem de suas 

carteiras de ações para satisfazer as suas necessidades de liquidez, preferem baixos 

pagamentos de dividendos. Deste modo evitam os custos de transação associados ao 

reinvestimento da receitas com dividendos (BISHOP et al., 2000). Havendo deste modo 

clientela para todos os tipos de empresa conforme comentado por Holanda e Coelho (2012): 

 

“Efeito Clientela deriva da hipótese de que existem investidores que evitam firmas 

que distribuam regularmente quantias na forma de dividendos, preferindo as que retenham 

seus lucros e que proporcionem ganhos de capitais. Por outro lado, outros investidores 

estariam interessados em receber fluxos de caixa imediatos e, assim, investirão em firmas que 

distribuam regularmente parte substancial dos seus lucros.” (HOLANDA e COELHO, 2012) 

 

A respeito da preferência dos acionistas, Damodaran afirma: 

 

“O que você pode ter pensado sobre os méritos do argumento que alguns 

investidores têm uma preferência forte por dividendos e veem dividendos altos de forma 

positiva. A mais convincente evidencia empírica para isso veio de estudos de companhias que 

tem duas classes de ativos, uma que paga dividendos em dinheiro e outra que dá uma escolha 

para o investidor entre dividendos e ganhos de capital. Onde se conclui que os investidores 

preferem os dividendos em dinheiro.”(DAMODARAN, 2010).  
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2.2.6 Teoria do Ciclo de Vida 

 

 

A teoria do ciclo de vida relaciona as políticas de dividendos das empresas 

diretamente a sua idade e taxas de crescimento conforme indicado por Diamond (1967) Fama 

e French (2001), Apicella (2001), Grullon; Michaely e Swaminathan (2002), Bachmann e 

Thakor (2003) e tantos outros. 

 

Diamond (1967) examinou o impacto dos dividendos e lucros retidos sobre os preços 

das ações. Descobriu que em indústrias onde as taxas de crescimento eram relativamente 

altos, os lucros acumulados foram preferidos marginalmente mais de dividendos, enquanto 

nas indústrias maduras, com baixa taxa de crescimento de um dólar dos dividendos é 

ligeiramente preferiu um dólar dos lucros acumulados. Isto sugere uma relação negativa entre 

crescimento e dividend payout de uma empresa. 

 

Fama e French (2001) identificaram que empresas com alta rentabilidade e baixo 

crescimento tendem a pagar dividendos, enquanto empresas com alto crescimento e pequenos 

lucros têm uma tendência de reter seus lucros para financiar o crescimento. 

 

Apicella (2001) afirma que quando uma empresa alcança o topo em seu ciclo de vida 

ela tem condições de pagar dividendos maiores que antes aos seus acionistas e este 

normalmente é um sinal de que as oportunidades de crescimento são limitadas. 

 

Grullon, Michaely e Swaminathan (2002) também acreditam que a empresa tende a 

aumentar os dividendos ao se tornarem mais maduras quando possuem menos oportunidades 

de  investimentos. 

 

Bachmann e Thakor (2003) preveem que empresas em fase de crescimento não 

pagariam dividendos afinal, teriam projetos muito rentáveis para investir. O inicio do 

pagamento de dividendos daria início a uma etapa de menor crescimento, portanto significaria 

um impacto negativo no valor da empresa. Deste modo os dividendo pagos seriam 

correspondente ao estagio de desenvolvimento que a empresa se encontra. 
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DeAngelo, DeAngelo e Stulz, (2004) associam a retenção de lucros no estágio inicial 

de uma empresa com oportunidade de crescimento e baixa rentabilidade por esta alternativa 

de financiamento ser mais acessível do que o financiamento externo. O custo de 

financiamento externo se reduz com a maturidade da empresa, tornando-se mais barato que o 

financiamento interno, proporcionando assim, o pagamento de dividendos. Corroborando os 

autores. 

 

 

2.2.7 Custos De Agência e Fluxo de Caixa Livre 

 

 

Mais um contraponto a teoria de M&M pode ser feito com relação de que não ha 

conflitos de interesses entre gestores e acionistas, afinal, nem sempre os interesses dos 

gestores das empresas são os mesmos de que os de seus acionistas. Acionistas podem ter 

custos associados ao monitoramento do comportamento de seus gestores custos referentes ao 

conflito implícito nesta relação.  

 

O problema da assimetria de informação é evidente em conflitos de interesse entre os 

vários detentores de direitos corporativos. Ela sustenta que insiders, como os gerentes têm 

mais informações sobre o fluxo de caixa da empresa do que os credores. A hipótese de 

hierarquia das fontes, conhecida na literatura internacional por Pecking Order Theory, Myers 

e Majluf (1984), prediz que a empresa atende a decisões hierárquicas com relação à utilização 

de seu funding, quanto maior o nível de assimetria de informações entre empresa e investidor 

e menor é o pagamento de dividendos. 

 

Easterbrook (1984), em seu estudo aproxima os estudos de finanças à Teoria da 

Agência e seus custos, mostrando como os dividendos podem ter um papel importante para 

reduzir os custos de agência, sugerindo que os mesmos podem manter as companhias no 

mercado de capitais, onde o monitoramento dos gestores está disponível com um custo baixo, 

além de aumentar o número de investidores que podem analisar o risco que o gestor oferece. 

 

Jensen e Meckling (1976) veem os administradores como agentes imperfeitos, que 

agem por interesses próprios, deste modo, o pagamento dos dividendos seria uma forma de 
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disciplinar os administradores, que com menos dinheiro deveriam aplica-lo de forma mais 

produtiva. 

 

Os problemas de agência podem ser resolvidos mediante o pagamento de grandes 

dividendos aos acionistas. (FAMA E JENSEN, 1983). 

 

De acordo com o modelo de fluxo de caixa livre, Jensen (1986) explica que o 

financiamento disponível, depois de financiar todos os projetos positivos de valor presente 

líquido pode resultar em conflitos de interesses entre gestores e acionistas. Claramente, 

dividendos e pagamento de juros da dívida diminuem o fluxo de caixa livre disponível para os 

gestores a investir em projetos de valor presente líquido marginais e consumir o capital da 

empresa. Aquelas empresas com maiores níveis de fluxo de caixa devem ter uma maior 

distribuição de dividendos e / ou maior alavancagem. 

 

Easterbrook (1984) considera que os dividendos podem ser vistos com um custo de 

monitoramento dos administradores ou aversão do risco por parte dos mesmos.  

 

Os custos de agência são mais baixos em empresas com altos riscos de propriedade 

gerenciais por causa de um melhor alinhamento de acionistas e controle gerencial (JENSEN e 

MECKLING, 1976) e também em empresas com acionistas do bloco de grandes dimensões 

que são mais capazes de monitorar as atividades gerenciais (SHLEIFER e VISHNY, 1986) . 

 

Easterbrook (1984), também argumenta que os dividendos podem ser usado para 

reduzir o fluxo de caixa livre nas mãos de gestores, que o  pagamento de dividendos vai 

obrigar os gestores a se aproximar do mercado de capitais para levantar fundos, ou seja, o 

pagamento de dividendos  aumentar o controle gestão por estranhos e reduzir as chances para 

os gestores a agir em seu próprio interesse, porém pode forçar os gestores a tomar ações 

indesejáveis como aumento da alavancagem da empresa, o que às vezes pode aumentar o grau 

de risco da mesma e que estes problemas poderiam ser solucionados caso as empresas 

estivessem constantemente no mercado em busca de capital, concordam com a ideia Jensen e 

Meckling (1976), Rozeff (1982), Jensen (1986), e Alli; Khan e Ramirez, (1993) afirmando 

que com menos capital próprio em relação a capital de terceiros, através da redução do caixa 

disponível para estes gerentes com o pagamento de dividendos, incentiva os administradores a 

serem mais eficientes. 
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Por outro lado Jensen e Mecking (1976), dizem que os acionistas também podem ao 

receber dividendos em excesso expropriar as riquezas dos gerentes, seus bônus.  

 

Acionistas também enfrentam normalmente o problema de seleção adversa e risco 

moral  em face da separação entre propriedade e controle. 

 

Jensen (1986), com base nos custos de agência, forneceu outra explicação para o 

pagamento de dividendos sustentou que as empresas com excesso Fluxo de caixa dão aos 

gestores maior flexibilidade para utilizar os fundos de uma forma que beneficia a eles 

mesmos, mas não os interesses dos acionistas. Ele argumentou que os gerentes têm incentivos 

para ampliar o tamanho de suas empresas além da fração ideal com a finalidade de ampliar os 

recursos sob seu controle e deste modo aumentar a sua remuneração, que é muitas vezes 

relacionada com o tamanho da empresa conforme diz Gaver e Gaver, (1993).  

 

Assim, se uma empresa tem um excedente substancial de dinheiro o problema sobre 

investimento será mais acentuado e os gestores podem realizar projetos com VPL negativo. O 

aumento da distribuição de dividendos pode ajudar a reduzir o fluxo de caixa livre sob o 

controle dos gestores, impedindo-os de investir em VPL negativo ou projetos pobres. Como 

resultado, ao pagar mais dividendos irá reduzir os custos de agência entre gestores e 

acionistas.  

 

Além disso, Jensen, 1986 apontou que a dívida pode desempenhar um papel 

semelhante aos dividendos na redução dos custos de agência do fluxo de caixa livre, 

reduzindo os fundos sob o controle da gestão. Como observado anteriormente, M & M 

(1961), sugeriu que a política de dividendos de uma empresa é independente de sua política 

de investimentos, por outro lado, a hipótese de fluxo de caixa livre implica que a política de 

dividendos e a decisão de investimento estão interligados. Argumenta-se que um aumento no 

pagamento de dividendos irá reduzir o problema de sobre investimento, que terá um impacto 

positivo sobre o valor de mercado da empresa, (Lang e Litzenberger, 1989).  

 

Aceitar a noção de que os dividendos crescentes reduzem os fundos disponíveis para 

os executivos e os força a estar no mercado para adquirir capital, significa que os acionistas 

devem estar dispostos a tolerar o risco de maior endividamento e também aceitar pagar taxas 
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de imposto pessoal mais elevados em dividendos. Em outras palavras, os acionistas têm um 

trade off entre os custos e benefícios da aquisição de mais dividendos. 

 

 

2.3 PESQUISAS EMPÍRICAS RELACIONADOS A PESQUISA 

 

 

As principais teorias a cerca do tema de política de dividendos abordam pontos 

cruciais para a o entendimento do tema, estudo e avaliação das variáveis de influência nas 

políticas de dividendos. Porém nem sempre as teorias possuem abordagem diretas ao 

problema de pesquisa. Deste modo, o presente trabalho apresenta de forma breve e sucinta, 

estudos empíricos internacionais e nacionais que podem proporcionar embasamento mais 

direto com referência ao problema de pesquisa aqui investigado e acrescentar as teorias 

fundamentais, novas variáveis para análise. 

 

Pode-se dizer que os trabalhos internacionais aqui representados, possuem aspectos 

metodológicos e distintos entre si e portanto não chegaram em uma única conclusão quando 

colocados em conjunto, concordam a cerca do comportamento algumas variáveis e encontram 

resultados distintos em outras, no entanto, representam valioso conteúdo no auxílio a 

determinação das variáveis e prosas e interpretação dos resultados do presente estudo 

empírico. 

 

 

2.3.1 Pesquisas Internacionais 

 

 

A ciência desde John Lintner (1956) seguido por Miller e Modigliani, (1958 e 1961) 

diverge a respeito das determinantes de uma política de dividendos bem como questiona  a 

preferência dos investidores por dividendos. 

 

É emergente um consenso de que não há uma única explicação para o pagamento de 

dividendos. Brook et al. (1998), concordam que não há nenhuma razão para acreditar que a 

política de dividendos de uma empresa é influenciada por um único objetivo podendo ser 

influenciada por sua lucratividade, risco e tamanho. 
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Puckett (1964) afirma que empresas com maior incerteza do fluxo de caixa futuro 

tendem a adotar índices mais baixos de pagamento de dividendos. 

 

Para Black (1976), se a empresa tiver um projeto onde investir o qual deve ter um 

retorno esperado maior do que os custos de financiamento do projeto e também maior que os 

lucros retidos sendo diferente do custo da entrada de um novo acionista. Uma estratégia de 

investimento é necessariamente determinada juntamente com a estrutura de capital da 

empresa e sua política de dividendos qual está intimamente relacionada com a maioria das 

decisões financeiras da companhia. Conclui que “as determinantes da positiva de dividendos é 

ainda um quebra cabeças com peças que não se encaixam” (BLACK, 1976). 

 

“O que deve fazer um investidor em relação aos dividendos e sua carteira de 

investimentos? Não Sabemos. O que deve fazer uma empresa em relação a sua política de 

dividendos? Não Sabemos.” (BLACK, 1976) 

 

Outros pesquisadores sugerem que o investimento, financiamento e política de 

dividendos estão relacionados Grabowski e Mueller, (1972); McCabe, (1979) e Anderson, 

(1983). 

 

De acordo com Bierman e Hass (1983), os gestores das companhias geralmente 

endereçam o nível de pagamento de dividendos - alvo no contexto de previsão de fontes da 

firma e utilização dos recursos. 

 

Randall (1989) alertou para outro ponto de vista das determinantes das políticas de 

dividendos de una empresa: se a riqueza dos acionistas é geralmente aceite como o valor de 

mercado total das ações ordinárias, que por sua vez são tidas como sendo o valor atual do 

fluxo futuro que serão acrescidos aos acionistas, descontados a sua taxa de retorno exigida 

sobre o capital próprio. 

 

Esses fluxos de caixa, no entanto, incluem dividendos e talvez mais apreciação de 

capital, exceto por sua alta volatilidade. As empresas devem, portanto, constantemente 

importantes análises e decidir quanto retornar ao acionista e de que forma.  
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Pruitt e Gitman (1991); Aivazian e Booth (2003), realizaram pesquisas empíricas 

com a finalidade de determinar a relação entre oportunidades de investimento, financiamento 

e dividendo payout, no entanto, o resultados não foram suficientes para estabelecer uma 

ligação clara sobre esta questão.  

 

Segundo Brigham e Houston (1999), a política de dividendos pode ser influenciada 

por diversos fatores como: oportunidades de investimento disponíveis, fontes alternativas de 

capital, preferências dos acionistas quanto a rendimentos correntes ou futuros etc. 

 

Para Brealey e Myers, (1996); Block e Hirt, (2000) o objetivo primordial de uma 

empresa é maximizar a riqueza dos acionistas no entanto, Block e Hirt (2000) mostram que 

isto não é simples recomendação e que o gestor de uma empresa, não pode influenciar 

diretamente o preço de uma ação mas pode agir de forma consistente para atender aos 

interesses dos investidores.  

 

Fama & French (2001) analisaram com base no modelo de Lintner (1963 2 1956) as 

determinantes das políticas de dividendos com variáveis como rentabilidade, oportunidades 

de investimento e tamanho da empresa. Eles concluem que as empresas maiores e empresas 

com alta rentabilidade são mais propensos a pagar dividendos. Empresas em situação 

financeira crítica suspendem o pagamento de dividendos, enquanto as pequenas empresas 

geralmente não pagam dividendos. As empresas com oportunidades de investimento mais 

elevados são menos propensos a pagar dividendos. Finalmente, os pagadores de dividendos 

são maiores em tamanho do que os não pagadores. 

 

La Porta et. Al. (2000) investigaram a relação entre a distribuição de lucros e a 

porcentagem de votos dos acionistas minoritários em empresas de 33 países. Os resultados da 

pesquisa indicaram relacionamento positivo entre distribuição de lucros e percentagem de 

votos dos acionistas minoritários; a evidência encontrada implica, segundo os autores, que 

quanto mais pulverizada a propriedade da empresa, maior montante de lucro tenderá a ser 

distribuído. 

 

Fama & French (2001) descobriram que o percentual de empresas que pagaram 

dividendos em dinheiro diminuiu de 66,5% em 1978 para 20,8% em 1999. Este foi um 

resultado da mudança de características das empresas listadas em bolsa que foram 
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introduzidas na época mostrando que empresas mais jovens ou em fase de crescimento, 

pagam menos dividendos. 

 

Os estudos de Frankfurter e Wood Jr (2002), examinaram diversos métodos e 

variáveis usados pelos modelos existentes para tentar chegar a um único modelo ou um 

conjunto de variáveis que pudessem explicar a tendência das companhias no pagamento dos 

dividendos.  

 

Assim como Fama & French (2001), Denis & Osobov (2008), com base no modelo 

de Fama & French (2001), também encontraram evidências de determinantes da 

probabilidade de pagamento de dividendos, como o tamanho da empresa, oportunidades de 

crescimento e rentabilidade. Denis & Osobov (2008) investigaram as variáveis de influencia 

na política de dividendos das empresas brasileiras não financeiras de 2008 até 2012. Com a 

utilização de duas variáveis independentes: o Dividend Payout (DY) e o Dividend Yield. 

Determinantes importantes de pagamentos de dividendos (como lucratividade, oportunidades 

de crescimento, o tamanho da empresa e da equidade ganhou) por fim fornecem evidências 

sobre sinalização, clientela e do ciclo de vida explicações examinando a concentração de 

dividendos e ganhos.  

 

Em linha com Denis & Osobov (2008), Redding (1997) determina que o tamanho da 

empresa e sua liquidez afetam a decisão de pagar dividendos ou não. Argumenta-se que as 

grandes empresas tendem a ser mais líquidas devido à maior demanda por ações e a tendência 

a pagar mais dividendos. Do ponto teoria do ciclo de vida de vista, as empresas pagam os 

ativos aos acionistas, ao atingir um tamanho de empresa eficiente, que é o preferido pelos 

investidores institucionais. À medida que a empresa amadurece, os custos de aumento de 

retenção resultando em uma maior propensão de pagar dividendos.  

 

Lie (2005) argumenta que empresas que aumentam e diminuem seus payouts tem 

maior volatilidade nos seus resultados. 

 

A liquidez também é discutida amplamente como parte do processo de decisão dos 

executivos financeiros no estudo de Brav, Graham, Harvey & Michaely (2005), os quais 

concluem que, os executivos pensam que o comportamento dos fluxos de caixa são estáveis e 

proporcionais a política de dividendos. Para estes executivos, liquidez reduzida pode 
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prejudicar o preço de suas ações. Portanto caso tivessem problemas de liquidez, os gestores 

fariam recompras de ações primeiro para tentar resolver o problema de liquidez, por causa da 

flexibilidade que ela oferece, e caso não seja suficiente os executivos tendem a cortar 

dividendos. Eles descobriram as escolhas de política de dividendos são feitas 

simultaneamente ou até mesmo um pouco mais cedo do que as decisões de investimento e que 

as decisões de recompra são feitas mais tarde. Quando forem atendidas as necessidades de 

investimento e liquidez, os aumentos nos dividendos podem ser considerados Além disso 

recomendam: 

 

"Espere uma pena severa para o corte de dividendos, não se desvie muito dos 

concorrentes, mantenha um bom rating de crédito, tenha uma base de investidores ampla e 

diversificada, mantenha a flexibilidade, leve em conta que uma parcela importante de 

investidores detém estoques de ações, se beneficiando com ganhos múltiplos, portanto, não 

tome medidas que reduzam os Lucros Por Ação"(BRAV; GRAHAM; HARVEY e 

MICHAELY, 2005). 

 

Existem muitos outros fatores que influenciam a distribuição de dividendos, alguns 

dos quais são discutidos brevemente neste parágrafo. Gugler (2003), estabelece que a 

estrutura de propriedade e controle de uma empresa é um importante determinante da política 

de pagamento de dividendos. Empresas controladas pelo Estado diferem das empresas de 

controle familiar, as estatais têm taxas de pagamento mais elevadas, são menos relutantes em 

cortar dividendos e são mais propensas a suavizar dividendos ao longo do tempo. 

Comparativamente, empresas familiares têm pagamento de dividendos significativamente 

mais baixos, não praticam a suavização de dividendos e são não são mais firmes no corte de 

dividendos.  

 

Short et al. (2002) descobriram que acionistas institucionais aumentam o payout 

Truong e Heaney (2007) em sua pesquisa, encontraram o oposto. 

 

Quando os papéis de Acionista e Executivo se confundem, a política de investimento 

da empresa é ajustada de acordo com a vontade do acionista, neste caso, empresas com menos 

possibilidades de investimentos certamente pagarão mais dividendos do que empresas com 

menos possibilidades de investimentos. 
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Dickerson, Gibson & Tsakalotos (1998) investigaram se pagamento de dividendos é 

usado como um mecanismo de defesa contra aquisições. Há evidências de que uma estratégia 

para pagar dividendos elevados reduz a probabilidade de uma aquisição. As empresas lidam 

com várias decisões de investimento dos quais um é de pagamento de dividendos. As 

empresas também podem optar por reter os ganhos ou para investir em novos projetos. O 

investimento em novos projetos também está associada significativamente com o risco de 

aquisição mais baixo. A questão é, então, que a decisão é mais eficaz quando ambos reduzir o 

risco de uma aquisição. Os resultados encontrados sugerem que pagar mais dividendos é mais 

eficaz contra a possibilidade de uma aquisição. A explicação é que as empresas usam os 

dividendos para manter a fidelidade dos acionistas e para diminuir a possibilidade de uma 

aquisição, considerando o mercado ativo para controle corporativo. 

 

Outro fator determinante, segundo Lambert, Lanen & Larcker (1989), é a influência 

dos executivos da empresa. No caso quando há introdução de um plano de opção de ações 

como bonificação, o executivo faz com que haja um incentivo para os gestores para 

diminuírem o nível de dividendos das empresas pois o valor da opção de compra seria menor 

se mais dividendos forem pagos aos acionistas. Neste caso, os gestores podem influenciar a 

política de pagamento de dividendos para trabalhar vantagem própria visando aumentar o 

valor de suas próprias opções de ações. 

 

Para alguns pesquisadores, fatores exógenos também podem explicar a política de 

dividendos das empresas. Hoberg e Prabhala (2008), verificaram empiricamente, que 

mudanças na sistemática e no risco idiossincrático no mercado aumenta a volatilidade e 

explica o comportamento do pagamento de dividendos. 

 

Khan (2006) investigou a relação entre a distribuição de lucros e a concentração de 

propriedade nas empresas do Reino Unido. Concluiu que  da pesquisa indicaram que 

concentração de propriedade em poder de grandes grupos empresariais proporciona maior 

distribuição de dividendos, e concentração de propriedade em poder de acionistas individuais 

proporciona menor distribuição de dividendos; a interpretação é de que esses investidores 

aplicam em função de poupanças a serem utilizadas no futuro, enquanto os primeiros têm 

preferência pela liquidez, em função de sua habilidade em reinvestir valores no mercado 

financeiro. 
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Abor e Bokpin (2010) examinaram os efeitos das oportunidades de investimento no 

dividend payout em larga escala analisando 34 países de economia emergente em um período 

de 17 anos, de 1990 ate 2006. Os pesquisadores concluíram que os investimentos tem um 

papel fundamental como determinante das políticas de dividendos. Empresas com grande 

potencial de investimentos pagam dividendos realmente baixos para justamente obter fundos 

para financiar seus investimentos.  

 

Kim, Rhim e Friesner (2007) analisaram se a distribuição de dividendos é 

influenciada pela concentração de propriedade em empresas da Coreia do Sul. Os resultados 

indicaram relação positiva entre distribuição de lucros e concentração de propriedade. Dessa 

forma, pode-se inferir que quão maior for a concentração de propriedade, maior seria a 

propensão a se apropriar dos fluxos de caixa produzidos pelas firmas amostradas.  

 

Denis & Osobov (2008), .descobriram que a favorecem o pagamento de dividendos, 

o tamanho da empresa, suas oportunidades de crescimento e lucratividade, sendo que estes 

fatores são fortemente associados com o lucro acumulado ou seja, as empresas que pagaram 

dividendos quando s lucros acumulados são grandes em relação ao patrimônio e deixam de 

pagar quando os lucros acumulados são negativos.  

 

Harada e Nguyen (2011) analisaram o relacionamento entre a distribuição de lucros e 

a concentração de propriedade em empresas do Japão. Nesse caso, a concentração de 

propriedade foi mensurada pelo índice de Herfindahl, calculado pela soma dos percentuais de 

ações possuídas pelos cinco maiores acionistas. Já nessa amostra, os achados da pesquisa 

apontaram relação negativa entre distribuição de lucros e concentração de propriedade, 

implicando maior controle dos fluxos de caixa produzidos na empresa pelos acionistas 

controladores.  

 

 

2.3.2 Pesquisas Nacionais 

 

 

No Brasil, desde a Lei 6.404 de 15 de dezembro de 1976, estabeleceu a 

obrigatoriedade de distribuir ao acionista, parte de seu lucro liquido, 50%, para aquelas que 

não determinaram o percentual no estatuto social, com os acréscimos e deduções constantes 
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do artigo 202 da lei 6.404, podendo cair para até 25% do lucro liquido ajustado para aquelas 

que estabeleceu este percentual em estatuto naquela ocasião. 

 

Em função disto é muito comum ouvirmos que no Brasil há um dividendo 

obrigatório de 25% do lucro liquido ajustado, entretanto, a Nova lei das S.A.’s’’ a possibilitou 

as empresas a determinação do percentual distribuído em estatuto, podendo este ser sim 

inferior a 25% do lucro líquido ajustado. Porém quando esta lei entrou em vigor, ao 

determinar um limite de distribuição inferior a 25% tais companhias teriam que 

concomitantemente oferecer uma oferta de retirada dos acionistas preferenciais que não 

concordassem com menos que 25% como dividendo obrigatório deste modo a maioria acabou 

optando por 25% do lucro líquido ajustado como um padrão. 

 

Esta e outras vertentes nos levam a crer que apesar do tema de Política de 

Dividendos ser amplo e amparado por fortes teorias fundamentais, existem aspectos de 

impacto financeiro que são inerentes a cada país. Para que possamos avaliar empiricamente as 

variáveis que influenciam a política das empresas brasileiras, é desejável conhecer os 

trabalhos empíricos nacionais que foram publicados até o momento bem como suas 

resultantes.  

 

Este capítulo apresenta em forma sucinta os mais recentes trabalhos realizados que 

também abordaram semelhante problema de pesquisa. 

 

Procianoy e Snider (1996) buscaram determinantes para o Índice de payout = 

dividendo pago / lucro por ação e testou duas hipóteses: 1. Mudança das políticas de 

dividendos por parte das companhias com ações negociadas na Bovespa; 2. Manutenção de 

uma nova política de dividendos, no período compreendido entre 1990 a 1992. Concluiu que a 

tributação influencia a atitude dos gestores das companhias e consequentemente a política de 

dividendos das companhias. Apontou a existência de conflito de interesses entre controladores 

e gestores. 

 

Procianoy e Snider (1994) realizou teste de maximização da riqueza através de 

payout dos dividendos. Buscaram determinar se um aumento nos payouts aconteceu após a 

isenção de IR sobre os dividendos para os acionistas em empresas não financeiras. Afirmam 

que, após a mudança da legislação tributária, o payout de dividendos aumentou, mesmo que 
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este aumento não tenha ocorrido em todas as companhias, como evidenciado pelo declínio no 

payout de dividendo mínimo. As companhias que possuem um número pequeno de acionistas 

tiveram um aumento mais significativo do payout de dividendos, do que as companhias que 

contavam com apenas um controlador. 

 

Heineberg e Procianoy (2003) buscaram identificar aspectos determinantes da 

política de dividendos das empresas brasileiras com ações negociadas em bolsa de 1994 até 

2000 em 196 empresas com ações negociadas na Bovespa de 27 setores industriais diferentes. 

Através de método estatístico de regressão com dados em painel. Verificou-se que o valor do 

lucro ou prejuízo líquido e os proventos pagos em dinheiro no ano anterior são as variáveis 

com maior poder de explicação na determinação dos proventos pagos em dinheiro no ano.  

 

Dalmacio e Corrar (2007) investigaram a relação entre a composição acionaria e a 

política de dividendos de empresas brasileiras negociadas na Bovespa.  Descobriram que um 

aumento na concentração acionária provoca um aumento nos dividendos pago por ação 

ordinária, gerando expectativa de diminuição no payout confirmando a afirmativa de 

Procianoy (2004) que as empresas tendem a reter a maior parcela possível de seus lucros e de 

Loss (2004)  são concentradas sob o poder de poucos acionistas.  

 

Iquiapaza Lamounier e Amaral (2008) avaliaram o efeito da assimetria de 

informações, custos de agência e estrutura de propriedade com determinantes do pagamento 

de proventos de 178 empresa de capital abertos cotados na Bovespa entre 2000 e 2004. 

Verificaram evidencias consistentes da hipótese de sinalização, encontraram relação negativa 

entre a concentração de propriedade pelo controlador, resultado não consistente com hipótese 

de monitoria dos custos de agência e consistente com a hipótese de expropriação dos 

acionistas minoritários de Silva (2004). Em relação ao fluxo de caixa encontraram relação 

positiva com pagamento de proventos consistente com a hipótese de hierarquia das fontes, 

encontraram relação positiva com o fluxo de Caixa. Não encontraram significância com 

relação às proxies de nível de governança, assimetria de informações e nacionalidade da 

empresa, nem com a presença de investidores institucionais como acionistas da empresa. Os 

pesquisadores realmente acreditam nos resultados e concluem que estes fatores não são 

levados em conta por quem tem influência na decisão da política de payout.  
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Mota e Eid Junior (2007, 2010) verificaram que embora os JSCP sejam mais 

vantajosos como forma de distribuição de lucros com relação aos dividendos, muitas 

empresas não utilizam esse benefício fiscal. As empresas que possuem maiores Payouts são 

as que pagam maior JSCP. Este estudo também observou que a maioria das empresas tem o 

pagamento de dividendos acima do nível legal e a justificam pela melhora no ambiente 

macroeconômico. 

 

Ferreira Júnior, Nakamura e Martin (2010) analisarem fatores determinantes da 

política de dividendos de 108 empresas listadas na Bovespa entre 1997 e 2004 por meio de 

regressão linear múltipla com dados em painel no modelo estático tendo como variáveis 

dependentes o Payout e Dividend Yield e variáveis explicativas Estabilidade dos dividendos, 

instabilidade das receitas, Oportunidades de crescimento, tamanho, índice de liquidez corrente 

e Alavancagem financeira. Para a variável de Payout apenas a variável Tamanho foi 

significante, e para Dividend Yield não houve resposta conclusiva. 

 

Decourt e Procianoy (2012), realizaram estudo empírico entrevistando via 

questionário CFOs de empresas listadas na Bovespa, identificaram que a decisão final sobre a 

política de dividendos, é na maioria das empresas do conselho de administração o qual recebe 

uma proposta preparada pela gestão. Sendo que os principais fatores de influência nesta 

decisão, são o lucro líquido do exercício e a geração de caixa do período. Devido ao benefício 

fiscal as empresas se utilizam da distribuição de JSCP. Detectaram também indícios de 

conflito de agência relacionados ao modo como os executivos são remunerados. Ficou 

evidente a opinião dos executivos de que o aumento dos dividendos sinaliza falta de 

oportunidade de investimentos ou redução de geração de caixa, corroboram também a teoria 

da sinalização e teoria do ciclo de vida. Acreditam que payout elevado pode ser uma proteção 

contra crises pois mesmo que a ação caia o acionista recebe os dividendos. Porém pode 

resultar em menos recursos disponíveis,  aumentando o endividamento. 

 

Silveira e Bellato (2006), por exemplo, investigaram associação entre o excesso de 

votos do acionista controlador e a distribuição de lucros nas companhias abertas brasileiras. 

Os resultados, apesar de estatisticamente não conclusivos, reforçam a ideia de incentivo para 

distribuir lucros ser menor em empresas com excesso de votos do controlador, o que indicaria 

que há benefícios privados auferidos pelos controladores dessas empresas.  

 



 

 

51 

Dalmácio e Corrar (2007), investigaram se a composição acionária das empresas 

negociadas na Bovespa tem relação com a distribuição de lucros por elas adotada. Os autores 

verificaram que aumento na concentração acionária provoca aumento no valor dos dividendos 

pagos por ação ordinária, porém verificaram a existência de sinais de aumento na 

concentração relacionada a uma diminuição na distribuição de lucros para preferencialistas.  

 

Santos (2008) investigou se o perfil dos acionistas controladores pode implicar 

diferenças na distribuição de lucros. O autor concluiu que quando o acionista controlador faz 

parte do Conselho de Administração, existe propensão para maior distribuição de lucros; já 

quando o acionista controlador é entidade governa- mental, ocorre o contrário. O autor 

concluiu, ainda, que a concentração de votos, em geral, implica menor distribuição 
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3 METODOLOGIA 

 

 

3.1 BASE DE DADOS 

 

 

Conforme brevemente apresentado na introdução, a presente pesquisa possui 

característica quantitativa e utilizou base de dados secundários extraídos do sistema 

Economática. E de informações disponibilizadas na BM&F Bovespa. Utilizou-se o sistema 

STATA para avaliação do modelo e suas resultantes constam do anexo A. 

 

 

3.2 AMOSTRA 

 

 

Para Ross (2010) podem ser considerados dividendos a distribuição dos lucros em 

dinheiro. Esta afirmativa, levou a composição desta amostra, a qual é não probabilística mas 

que no entanto, foi composta através de critérios de elegibilidade que fazem desta uma 

amostra representativa. 

 

Buscou-se representar todas as empresas que pagam dividendos em Dinheiro e JCP 

listadas na BM&F Bovespa, entre 2008 e 2013, para isso selecionou-se todas as empresas que 

foram listadas em bolsa de 2003 até 2013, ao todo 337 empresas. Das quais apenas foram 

elegíveis para compor a amostra as empresas que durante este período de 10 anos pagaram 

dividendos em Dinheiro + JCP pelo menos uma vez e excluindo as não pagadoras obteu-se a 

amostra final de 144 empresas. 

 

 

3.3 DETERMINAÇÃO DO PERÍODO DE INVESTIGAÇÃO. 

 

 

Inicialmente o trabalho pretendia abranger um período de 10 anos de análise  

contento o período pré e pós crise de 2008, porém, afim de obter uma base de dados mais 



 

 

53 

consistente, devido a alterações nas normas contábeis1 optou-se por investigar o período entre 

os anos de 2008 e 2013. 

 

 

3.4 EVOLUÇÃO DA MÉDIA DOS DIVIDENDOS EM DINHEIRO 

 

 

Assim que levantada a base de dados buscou-se analisar a evolução dos dividendos 

pagos em dinheiro nas janela de tempo em questão. 

Obteu-se então o Gráfico 4 abaixo 

 

 

Gráfico 4: Evolução das média dos dividendos pagos em dinheiro ano a ano, durante 

2008 até 2013. Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Assim como levantado no referencial teórico, pode se perceber que houve um 

aumento da média de pagamento de dividendos em dinheiro, logo em seguida ao ano da crise.  

 

Esta informação corrobora a hipótese de sinalização que na crise, as empresas 

precisam mostrar que estão bem, que não foram afetadas ou então corrobora que mais 

conservadores e não confiando em seus executivos, recolheram caixa da empresa, pagando 

                                                 
1
 Até o ano de 2007 as empresas publicavam as informações contábeis relativas aos dividendos em um demonstrativo contábil 

chamado Demonstrativo de Origens e Aplicações de Recursos (DOAR), os quais em 2007 foram substituidos pelos demonstratico de Fluxo 

de Caixa (DFC) devido a instituição pela lei das S.A.s das novas Normas e Padrões Internacionais de Contabilidade o International 

Financial Reporting Standards conhecido por sua sigla internacional IFRS, norma que passou a ser exigida a partir de 2010.  
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mais dividendos, ou por outro lado, de acordo com a teoria do crescimento, como em 

momentos de crise não devem aparecer bons projetos de investimento, as empresas também 

pagam mais dividendos. 

 

 

3.5 VARIÁVEIS PARA ANÁLISE CONDICIONANTE 

 

 

As variáveis utilizadas nesta pesquisa bem como suas proxies, buscaram atender as 

teorias hipóteses e estudos empíricos pesquisados citados e referenciados na presente 

pesquisa. Serão avaliadas 2 variáveis dependentes e 9 independentes contando com a variável 

constante. 

 

A fim de organizá-las para melhor entendimento, as mesmas estão relacionadas nas 

tabelas 1 e 2 a seguir. 

 

Tabela 1 – Quadro demonstrativo das variáveis dependentes investigadas, suas 

proxies e comportamento esperado.  

Sigla Utilizada Variável Proxy
Base de 

dados
Tipo de variavel Relação Esperada

Teoria que pode se 

Relacionar com a 

variável

dp

Dividend Payout 

Ratio = Dividendo 

Pago Por Ação / 

Lucro Por Ação

Indexador

Variável Dependente - 

Não inclui Recompra 

de Ações

dy

Dividend	Yield	=	

Dividendos	pagos	em	

dinheiro/	valor	médio	

da	ação	no	ano

Indexador Variável	Dependente

Comportamento dos 

Dividendos pagos por 

ano

E
co

n
o

m
at

ic
a

Política de 

Dividendos

 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Na tabela 1 pode-se observar as duas variáveis dependentes as quais o presente 

trabalho busca analisar suas variáveis de influência. 

 

A primeira delas representada pela sigla dp é o Índice de Pagamento de Dividendos 

(Payout Ratio). É definido como a razão entre o Dividendo Pago e o Lucro Líquido; utilizado 

por Fama e Babiak, 1968, Miller e Rock, 1985 entre tantos outros pesquisadores. Através 

desta métrica pode se saber qual o percentual do lucro está sendo distribuído aos acionistas. 
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A segunda variável representada pela sigla dy chama-se Dividend Yield = 

Dividendos pagos em dinheiro/valor médio de ação no ano. Utilizado por M&M 1961 entre 

muitos outros pesquisadores como medida de política de dividendos. É um indicador de 

rentabilidade pois busca refletir quantos do valor investido na ação está sendo retornado ao 

acionista. Este índice pode sofrer distorções com uma queda excessiva ou alta excessiva do 

preço das ações. 

 

Intencionando a interpretação dos coeficientes das regressões estimadas com dados 

em painel foram calculados os logaritmos da variável de Fluxo de Caixa Livre e de tamanho 

da empresa (tamanho do ativo total) deste modo os valores trazidos para a mesma unidade, 

facilitam a análise. 

 

Estas variáveis, depois de obtidas em planilha, posteriormente foram transferidos e 

trabalhados pelo sistema STATA dentro dos parâmetros estabelecidos pelo autor utilizando-se 

as metodologias de dados em painel  

 

Tabela 2 – Quadro demonstrativo das variáveis independentes investigadas, suas proxies e 

comportamento esperado.  
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Sigla Utilizada Variável Proxy
Base de 

dados
Tipo de variavel Relação Esperada

Teoria que pode se 

Relacionar com a 

variável

ala

Alavancagem | 

Fama e French 

(1992, 1993)

Alavancagem 

Financeira | Gugler 

&Yurtoglu, 2003; 

Agrawal & 

Jayaraman, 1994; 

Crutchley & Hansen, 

1989; Jensen, 1986; 

and Rozeff, 1982)

Indexador

Sinal Positivo | 

Easterbrook (1984)      

Sinal Negativo | 

Omran e Pointon 

(2004)

Governança

big

Concentracao 

do controle 

acionario

Concentracao de 

ações com direito a 

voto pelo maior 

acionista

Indexador

Sinal Positivo | 

Osobov; Denis 

(2008) , Iquipaza 

Lamounier e Amaral 

(2006)

Clientela | 

Sinalização

rvar

Crescimento | 

Fama e French 

(2001,

Variação da Receita 

Líquida | DeAngelo 

et al. (2006)

Indexador

Sinal Negativo | 

Malik, Gul,  Khan, 

Rehman, (2013),  

DENIS, DJ David J.

Osobov; Denis 

(2008), Iquipaza 

Lamounier e Amaral 

(2006)

Ciclo de Vida

fcl
Fluxo de caixa 

| M&M 1961

Log Fluxo de caixa 

Total livre Resultante 

DFC

Indexador

Sinal Positivo | 

Osobov; Denis 

(2008)

Teoria da Sinalização 

|  Governança | 

Hipótese da 

Hierarquia das Fontes

roa

Lucratividade 

| (MYERS, 

1984).

ROA = Lucro 

Líquido / Ativo Total
Indexador

Sinal Positivo | 

Malik, Gul,  Khan, 

Rehman, (2013) 

Osobov; Denis (2008)

Todas as teorias pois 

é prerrogativa para o 

pagamento de 

dividendos.

logsize
tamanho | 

Lintner (1956)
Log do ativo total Indexador

Sinal Positivo | 

Malik, Gul,  Khan, 

Rehman, (2013) / 

Osobov; Denis (2008)

Ciclo de Vida, 

conflito de agencia, 

assimetria de 

informação

set

Setor de 

atuacao | 

Procianoy, 

2003

Criterios de 

classificacao setorial, 

21 setores, segundo 

economatica

numérica qualitativa negativo/positivo
Clientela | 

Sinalização

seg

Segmento de 

listagem | 

REES, W.P. 

(1997)

Níveis de 

Governança segundo 

a BM&F Bovespa

BM&F 

Bovespa
numérica qualitativa negativo/positivo

Governança | 

Assimetria de 

informação

Volatilidade do Preco 

da acao annual
Indexador Negativo

Risco | M&M 1961 Indexador

Sinal Positivo | 

Baker, Powell e Veit 

(2002),  Grullon, 

Michaely e 

Swaminathan (2002) 

cons constante

Constante 

Gerada pelo 

STATA

E
co

n
o

m
at

ic
a

Font

e: Elaborado pelo autor 
 

 

3.6 METODOLOGIA ECONOMÉTRICA: ESTUDO LONGITUDINAL – DADOS EM 

PAINEL 

 

 

A metodologia econométrica utilizada foi a de dados em painel. O programa 

escolhido para realizar as análises deste trabalho foi o STATA. Os dados são Balanceados e o 

painel é considerado curto pois há um numero muito maior de empresas do que de períodos 

de tempo.  estático com dados balanceados e rodados no software Stata. Esta metodologia foi 

escolhida para obter estimadores mais precisas, além disso as análises em painel tem sido 
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amplamente utilizadas pois permite analisar ao mesmo tempo inúmeras empresas e séries de 

tempo.  

 

Estudos longitudinais, também conhecidos como análises em painel, aplicam-se a 

múltiplas situações em que várias entidades, dissecadas pelas mesmas variáveis de interesse, 

foram observadas em dois ou mais períodos temporais. Nesse sentido, tal modelagem é mais 

rica ao incorporar tanto as séries temporais quanto cross-sections.  

 

Tipicamente, o modelo de regressão dos dados em painel é da forma: 

 

 

Onde y é a variável dependente, x é a variável independente, a e b são coeficientes a 

determinar, i e t são índices para enumerar as entidades e os instantes de tempo, 

respectivamente. De forma geral, a equação pode ser interpretada vetorialmente, na forma 

Y =  AX, em que A é o vetor de coeficientes associados às múltiplas variáveis independentes 

no vetor X. O último termo diz respeito ao erro incorporado à regressão, objeto de discussão 

adiante. 

 

 

3.6.1 Tratamento De Outliers 

 

 

Identificar outliers em dados multivariados não é uma tarefa simples. A literatura é 

abundante, com uma bibliografia superior a 1000 artigos. 

 

Devido ao risco de ao excluir outliers resultar em uma base de dados repleta de 

missing data, buscou-se metodologia que tornasse viável examinar as discrepâncias na base de 

dados sem distorcer a amostra. 

 

Para tanto, neste estudo, utilizaram-se dois algoritmos de detecção de outliers: um 

deles devido a Billor, Hadi e Velleman, denominado BACON (2000), que deriva da 

metodologia clássica proposta por Hadi (1990, 1994) implementada em HADIMVO. 

Aplicando o percentil indicado de 15%. Ambos atingem resultados semelhantes, em tempos 

de execução bastante diferentes. 
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O critério adotado por Bacon (2010) baseia-se no cálculo das distâncias de 

Mahalanobis a partir de um subconjunto da amostra: 

 

 

 

Calcula-se um percentil de ² para se definir um limitante L para inclusão dos dados 

que apresentem distância Mahalanobis inferior a L. O processo continua iterativamente até 

que o subconjunto não mais se altere. 

 

 

3.6.2 Efeitos Fixos Interiores (Within) 

 

 

A hipótese assumida nesta abordagem é de que existem atributos únicos às entidades, 

que não decorrem de fenômenos aleatórios e que são invariantes ao longo tempo. O erro  ·, 

dessa forma, não será estocástico sobre i ou t. Quanto às variáveis omitidas, supõe-se que o 

comportamento delas difira entre as entidades, mas sejam constantes ao longo do tempo.  

 

Esta abordagem é equivalente a adotar variáveis dummy para cada entidade e incluí-

las numa regressão linear para avaliar os efeitos das entidades fixadas. Nesse sentido, poucas 

entidades e mais períodos são mais adequados, pois cada variável dummy reduz um grau de 

liberdade do modelo. 

 

 

3.6.3 Efeitos Fixos No Intervalo (Between) 

 

 

A hipótese assumida nesta abordagem é de que existem atributos únicos às entidades, 

ao quais não decorrem de fenômenos aleatórios e que são invariantes entre as entidades. O 

erro novamente não será estocástico. Quanto às variáveis omitidas, supõe-se que o 

comportamento delas difira ao longo do tempo, mas sejam constantes entre as entidades. 

Esta abordagem é equivalente a tomar a média de cada variável para cada entidade e 

calcular uma regressão com a amostra reduzida das médias. Pela perda de informação, este 



 

 

59 

não é um estimador muito utilizado. A importância reside na utilização deste para construir o 

estimador de efeitos aleatórios. 

 

 

3.6.4 Efeitos Aleatórios 

 

 

A hipótese assumida nesta abordagem é de que existem atributos únicos e constantes 

no tempo que decorrem de variações aleatórias e não correlacionadas com as entidades, bem 

como invariantes entre as entidades e constantes ao longo do tempo. Esta dicotomia tende a 

ser capturada através dos efeitos aleatórios, o que permite extrapolar para conclusões 

populacionais, e não apenas amostrais. O erro  ·, neste caso, será estocástico sobre i ou t. 

O estimador de efeitos aleatórios, assim, é uma ponderação entre os estimadores 

within e between, descritos anteriormente. 

 

 

3.6.5 Teste de Hausman 

 

 

Estatisticamente, os efeitos fixos interiores costumam ser adequados para análise de 

dados em painel, apresentando resultados consistentes. Por outro lado, pode não ser o 

estimador mais eficiente ao não oferecer p-valores ótimos. Dessa forma, é preciso que seja 

válido, em termos estatísticos, a aplicação deste ou daquele modelo. 

 

O teste Hausman basicamente testa um modelo mais eficiente contra um modelo 

menos eficiente e mais consistente, de modo a verificar se o modelo mais eficiente oferece 

resultados consistentes. A hipótese nula do teste: os coeficientes estimados por efeitos 

aleatórios são os mesmos estimados pelo modelo de efeitos fixos interiores. Para que sejam, o 

p-valor deve ser insignificante, isto é, a probabilidade de superar o valor obtido da aderência 

de ² deve ser maior que 0,05. Por fim, se o p-valor for significativo, deve ser usado o modelo 

de efeitos fixos interiores. 
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3.7 SIGNIFICÂNCIA E INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS OBSERVADOS 

 

 

Considerando-se a variável dependente dividend yield, o teste de Hausman 

apresentou como a probabilidade de ser superior a ² igual a 0,2681. Dessa forma, indicando 

que o comportamento capturado por efeitos aleatórios é mais adequado à amostra. 

 

Foi feito o teste paramétrico de Wald ², a partir do qual é calculada a probabilidade 

de que todos os coeficientes sejam iguais a zero em ambos os modelos; o valor desta 

probabilidade foi igual a zero.  

 

Destaca-se o  obtido, superior a 54% de variância, devido às diferenças entre os 

painéis, isto é, a correlação intraclasses. 

 

As variáveis mais relevantes na influência no pagamento de dividendos pelas 

empresas estão ilustradas na tabela 3: 

 

Tabela 3: Variáveis Estatisticamente Significantes para Payout 

 

Fonte: Elaborado pelo Autor 

 

A variável de Lucratividade, ROA é positivamente o maior fator de influencia na 

determinante do Payout nas empresas, com alto nível de significância, fazendo sentido dado 

que sem lucros, uma empresa não deveria pagar dividendos. A variável de tamanho, logsize, 

também corrobora com a literatura dado que maiores empresas, mais maduras, teriam menos 

projetos e em função disto podem pagar mais dividendos, porém sendo mais significantes do 

que o fator alavancagem. 

 

O fato das empresas mais alavancadas serem as que mais pagam dividendos podem 

estar associadas ao fato das empresas buscarem manter um certo nível de payout ao longo do 
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tempo e com isso corroborando a teoria de clientela e sinalização, não pensam em diminuí-los 

para não prejudicar o valor da empresa em bolsa.  

O mais interessante é a presença da constante que a pesar de não apresentar significante, 

resultou em um sinal negativo, o que corrobora a teoria de que em situações de maior risco as 

empresas poderiam quem sabe reter caixa. 

 

Considerando-se, agora, a variável dependente dividend payout ratio, o teste de 

Hausman revelou a probabilidade de zero para superar ², indicando, assim, que o 

comportamento capturado por efeitos fixos é mais consistente. 

 

Foi feito o teste F para verificar se o modelo é estatisticamente significante, o que foi 

confirmado pela probabilidade superior a F ser igual a zero.  

 

Destaca-se o  ser superior ao obtido quando a variável dependente era dividend 

yield, sendo aqui de 66% de variância, postas as diferenças entre os painéis. 

 

As variáveis que influenciam significativamente a variável dependente dividend yield 

são demonstradas na tabela 4 a seguir: 

 

Tabela 4: Variáveis Estatisticamente Significantes para dividend yield 

Variável Coeficiente Desv. Pad. P > |t|

roa -0.005 0.003 0.078

big 0.001 0.001 0.033

logsize 0.169 0.058 0.004

ala 0.033 0.012 0.006

constante -1.224 0.543 0.025  

Fonte: Elaborado pelo Autor 

 

Conforme observamos as em outros trabalhos, a concentração de ações votantes é um 

fator de grande influencia na determinação das políticas de dividendos das empresas, Seguida 

pelo tamanho. Sem dúvida em momentos de mercados indefinidos as empresas possuem 

maiores desafios mas também uma capacidade maior de atrair capital e gerar dividendos.  Ou 

seja as empresas maiores mais alavancadas e com maior concentração em um único acionista 

tendem a ter um dividend yield mais elevado, os fatores de risco mais uma vez representados 
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pela constante mostraram que estão de acordo com o esperado negativamente relacionados ao 

dividend yield. O lucro neste caso não seria o centro da decisão para o pagamento de dividend 

yield apesar de apresentar relativa significância. 
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4  CONCLUSÃO 

 

 

O presente trabalho nos proporciona uma imersão a cerca de política de dividendos, 

Irrelevância dos Dividendos, Relevância dos Dividendos, Pássaro na mão, Preferência pelos 

tributos, Teoria da Sinalização, Efeito clientela, Teoria do ciclo de vida das empresas sendo 

esta a de maior relevância segundo este estudo empírico a cerca das determinantes de 

dividendos. 

O estudo econométrico nos deu a oportunidade de verificar que para a variável de 

Payout os fatores de maior influência no pagamento de dividendos, por empresas brasileiras 

não financeiras listadas em bolsa, entre 2008 e 2013 foram Lucratividade (ROA), Tamanho 

(Log. do ativo total), um pouco menos da Alavancagem, incluindo um importante fator de 

risco, que faz com que estes pagamentos aparentemente frequentes diminuam. Com relação 

ao Dividend yield, a variável de tamanho é sem dúvida a variável de maior destaque entre 

todas, pois provavelmente em mercados emergentes e mais voláteis e arriscados, as empresas 

maiores possuem mais robustez para enfrentar as turbulências do mercado. Além disso, sob a 

hipótese de clientela os acionistas tendem a preferir as empresas capazes de transmitir mais 

segurança, como na história da origem dos dividendos.  

Sob a hipótese de sinalização, as empresas mais seguras, são as empresas que mais 

pagam payout yields e dividend payouts e talvez no modelo apresentado, não por coincidência 

são as maiores. O a incerteza do ambiente macro econômico no período da amostra nos leva a 

crer que em tempos de crise as maiores empresas pagam dividendos, ou porque os acionistas 

não confiam na gestão de seus executivos, ou porque não tem em vista bons projetos de 

investimento. A Variável constante, aqui representando a Crise e o Risco esteve sempre 

presente, corroborando a ideia de que as companhias já não tem tanta segurança no ambiente, 

nos outros e em si mesmos como no passado, conforme apresentado em outros trabalhos. 

O setor e níveis de governança apresentaram colinearidade, corroborando com outros 

trabalhos nacionais, a cerca de sua não influência no processo decisório do pagamento de 

dividendos por parte das empresas. 

Além do que se pode concluir econometricamente, através da presente pesquisa, 

Pôde-se concluir que não podemos abandonar os fundamentos e que a geração de caixa e o 

investimento de empresas maduras em projetos de VPL positivo é o que aumenta o potencial 

de dividendos por parte das grandes corporações. As teorias corroboram o que na prática os 

gestores de renda variável chamam de estratégias de investimentos as quais não devem ser 
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consideradas isoladamente. Uma carteira ótima de dividendos deve observar os fundamentos 

de finanças corporativas para alocação de recursos bem como os efeitos empíricos das teorias 

nos mercados de capitais e nas ações das empresas em que são feitos os investimentos. 

Acredito que a decisão pelo pagamento de dividendos por parte da empresa é uma decisão 

racional e que só é possível se a empresa tiver uma geração de caixa frequente e conseguir 

converter  Ebitda em fluxo de caixa. 

Recomenda-se então um aprofundamento deste estudo, considerando-se uma 

influência exógena com um fator macroeconômico, analisando um período maior do que o 

analisado, quem sabe utilizando o modelo de Bootstraping, ou de agrupamento das empresas 

em clusters.  
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ANEXO A 

 

 

 

 

 



 

 

66 

 

 

 

 

 



 

 

67 

 

 

 



 

 

68 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

69 

 

 

 

 

 

 



 

 

70 

 

 

 

 

 



 

 

71 

 

 

 



 

 

72 

 

 



 

 

73 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

74 

 

 

 



 

 

75 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

 

ABOR, J.; BOKPIN, G. A. Investment opportunities, corporate finance, and dividend payout 

policy: Evidence from emerging markets. Studies in Economics and Finance, v. 27, n. 3, p. 

180–194, 2010. 

 

ALLEN, Franklin; MICHAELY, Roni. Payout Policy. Social Science Research Network 

Eletronic Library, Working Paper, abr. 2002. 

 

ALLI, K. L.; KHAN, A. Q.; RAMIREZ, G. G. Determinants of Corporate Dividend Policy: A 

Factorial Analysis. The Financial Review, v. 28, n. 4, p. 523-547, Nov. 1993. 

 

AL-MALKAWI, H.-A. N.; RAFFERTY, M.; PILLAI, R. Dividend Policy: A Review of 

Theories and Empirical Evidence. International Bulletin of Business Administration, v. 9, n. 

9, p. 171-200, 2010. 

 

ALLEN, Franklin, BERNARDO, Antonio, WELCH, Ivo. A Theory of Dividends Based on 

Tax Clienteles, Rodney L. White Center for Financial Research, working paper, 1998. 

 

ALLEN, Franklin And Roni, MICHAELY, Payout policy, in G.M. Constantinides, Milton 

Harris, and Rene M. Stultz, eds., Handbook of the Economics of Finance (Elsevier), volume 

1, chapter 7, 337–429, 2003. 

 

ANDERSON, G.J. “The internal financing decisions of the industrial and commercial sector: 

a reappraisal of the lintner model of dividend disbursements”, Economica, Vol. 54, pp. 235-

48, 1983. 

 

APICELLA, Vincent. Stock Focus: Dividend-Paying Growth Companies. Forbes.com, 2001. 

http://www.forbes.com/2001/05/21/0521dsf.html 

 

BACHMANN, Ralph; THAKOR, Anjan V. Payout Policy Design. Social Science Research 

Network Eletronic Library, Working Paper, mai. 2003.  

 

BAKER, H. Kent, GAIL E., Farrelly, and Richard B. EDELMAN, , A Survey of Management 

Views on Dividend Policy, Financial Management 14, 78-84, 1985. 

 

BAKER, H. Kent, and. POWELL, Gary E., How Corporate Managers View Dividend Policy, 

Quarterly Journal of Business and Economics 38, 17-35, 1999. 

 

BAKER, H. K.; POWELL, G. E.; VEIT, E. T. Revisiting the dividend puzzle: Do all of the 

pieces now fit? Review of Financial Economics, v. 11, n. 4, p. 241–261, 2002. 

 

BALL, RAY, Philip BROWN, Frank J. FINN, And R. R. OFFICER, Dividend and the Value 

of the Firm: Evidence from the Australian Equity Market, Australian Journal of Management 

4, 13- 26. ,1979. 

 

BASKIN, Jonathan B.,  The Development of Corporate Financial Markets in Britain and the 

United States, 1600-1914: Overcoming Asymmetric Information, The Business History 

Review 62, 199-237, 1988. 



 

 

76 

BASKIN, Jonathan B., and Paul J. MIRANTI, Jr., A History of Corporate Finance 

(Cambridge University Press, Cambridge), 1997. 

 

BERNSTEIN, P.L.,  Dividends: The Puzzle, Journal of Applied Corporate Finance 9, 16-22. 

1996. 

 

BHATTACHARYA, Sudipo. Imperfect information, dividend policy, and “the bird in the 

hand” fallacy. Bell Journal of Economics, v.10, p. 259-270, 1979. 

 

BIERMAN, H. Jr e HASS, J.E., “Investment cut-off rates and dividend policy”, Financial 

Management, Vol. 12 No. 4, pp. 19-24, 1983. 

 

BISHOP, Stephen R., CRAPP R. Harvey, FREEMAN W. Robert, and Twite J. GARRY.. 

Corporate Finance. Sydney: Prentice Hall. Braggion, 2000. 

 

BLACK, F., The dividend puzzle - O enigma dos dividendos. Journal of Portfolio 

Management 2, 5–8. 1976. 

 

BLOCK, S.B. and HIRT, G.A. Foundations of Financial Management, Irwin McGraw-Hill, 

Boston, MA., 2000. 

 

BRAV, Alon, John R. GRAHAM, CAMPBELL R. Harvey, and Roni MICHAELY,  Payout 

policy in the 21st century, Journal of Financial Economics, 77, 483-527, 2005. 

 

BREALEY, R. A.; MYERS, S. C.; ALLEN, F. Principles of corporate finance, Ninth edition, 

McGraw Hill International edition, 2010. 

 

BRENNAN, Michael J., Taxes, Market Valuation and Corporate Financial Policy, National 

Tax Journal 23, 417-427, 1970. 

 

BRIGHAM, E. F., HOUSTON, J. F. Fundamentos da moderna administração financeira. Rio 

de Janeiro: Campus, 1999. 

 

BROOK, Y., CHALTON, W. and HENDERSHOTT, R., “Do firms use dividends to signal 

large future cashflow increase?”, Financial Management, Vol. 27, Autumn, pp. 46-57 , 1998. 

 

CAMPELLO, M., GRAHAM, J.R. & CAMPELL, C.R. (2009). The real effects of financial 

constraints: Evidence from a financial crisis. Journal of financial economics. Volume 97 No. 

3 (). pp. 470-487. 2010. 

 

DALMÁCIO, F. Z; CORRAR, L. J. A concentração do controle acionário e a política de 

dividendos das empresas listadas na Bovespa: uma abordagem exploratória à luz da teoria de 

agência. Revista de Contabilidade e Organizações, v. 1, n. 1, p. 16-29, 2007. 

 

DAMODARAN, A. Finanças corporativas aplicadas: manual do usuário. Trad. Jorge Ritter. 

Porto Alegre: Bookman, 2002. 

 

DEANGELO, Harry; DEANGELO, Linda e STULZ, Rene, M. Dividend Policy and the 

Earned/Contributed Capital Mix: A Test of the Lifecycle Theory,. 2004. 

 



 

 

77 

DECOURT, R. F.; PROCIANOY, J. L. O Processo Decisorio sobre a Distribuicao de Lucros 

das Empresas Listadas na BM&FBOVESPA: Survey com CFOs. Revista Brasileira de 

Financas, v. 10, n. 4, p. 461–498, 2012. 

 

DENIS, D. D. J.; OSOBOV, I. Why do firms pay dividends? International evidence on the 

determinants of dividend policy. Journal of Financial Economics, v. 89, n. 1, p. 62–82, 2008. 

 

DIAMOND. P.A., ‘The role of a stock market in a gcncral cquillbrium model with tcchno- 

logical uncertanty. American Economic Review - 759 776 , 1907. 

 

DICKERSON, A.P., GIBSON, H.D. & TSAKALOTOS, E., Takeover risk and dividend 

strategy: A study of UK firms. The journal of industrial economics. Volume 46. No. 3. pp. 

281-300, 1998. 

 

EASTERBROOK, Frank H. Two Agency-Cost Explanations of Dividends. American 

Economic Review, p.221-230, set. 1984. 

 

The ECONOMIST 

http://www.macrobusiness.com.au/2013/06/the-economist-world-gdp-growth-faltering/ 

 

ELTON, Edwin J.; GRUBER, Martin J. Marginal Stockholder Tax Rates And The Clientele 

Effect. Review of Economics & Statistics, v. 52, n. 2, p. 68-74, mai. 1970. 

 

FAMA, Eugene F.; FRENCH, Kenneth R. Disapering Dividends: Changing Firm 

Characteristics or Lower Propensity to Pay? Journal of Financial Economics, v. 60, p. 3-43, 

2001. 

 

FAMA, E. F.; JENSEN, M. C., Separation of ownership and control - Separação de 

propriedade e controle. Journal of Law and Economics 26, 301–325, 1983 

 

FISHER G.R., Some Factors Influencing Share Prices, Economic Journal 71,121-141,1961. 

 

FRANKFURTER, GEORGE M. e WOOD, Jr.,BOB G.,The Evolution of Corporate Dividend 

Policy,  Journal of Financial Education, Vol. 23, pp. 16-33, 1997. 

 

FRIEND, Irwin; PUCKETT, Marshall. Dividends and Stock Prices. The American Economic 

Association, v.54,n.5 p.656-682, set.1964. 

 

 

INTERNATIONAL MONETARY FUND. Recovery Strenghens, Remains Uneven. World 

Economic and Financial Surveys, p. 216, 2014. 

 

GAVER, J.J. and GAVER, K.M., “Additional evidence on the association between the 

investment opportunity set and corporate financing, dividend, and compensation policies”, 

Journal of Accounting and Economics, Vol. 16 Nos 1-3, pp. 125-40. 1993. 

 

GORDON, Myron J., Dividends, Earnings, and Stock Prices, Review of Economics and 

Statistics 41, 99-105, 1959. 

 

http://www.macrobusiness.com.au/2013/06/the-economist-world-gdp-growth-faltering/


 

 

78 

GORDON, Myron J., Optimal Investment and Financing Policy, Journal of Finance 18, 264-

272, 1963. 

 

GORDON, Myron J., and Eli SHAPIRO, Capital Equipment Analysis: The Required Rate of 

Profit, Management Science 3, 102-110, 1956. 

 

GRABOWSKI, H.G. and MUELLER, D.C., “Managerial and stockholder welfare models of 

firm expenditures”, Review of Economics and Statistics, Vol. 54, pp. 9-24, 1972. 

 

GRULLON, Gustavo, Roni MICHAELY, and Bhaskaran SWAMINATHAN, Are dividend 

changes a sign of firm maturity? Journal of Business 75, 387-424, 2002. 

 

GUGLER, K. (2003). Corporate governance, dividend payout policy, and the interrelation 

between dividends, R&D, and capital investment. Journal of banking and finance, 2003. 

 

HARADA, K; NGUYEN, P. Ownership concentration and dividend policy in Japan. 

Managerial Finance, v. 37, n. 4, p. 362-379, 2011. 

 

HARRINGTON, Brooke, “The Social Construction of Investing: A Case Study of identity 

Formation in Investment Clubs.” Working paper. Harvard University (August), 1998. 

 

HESS, Patrick J., ed., The Dividend Debate: 20 Years of Discussion, In "The Revolution in 

Corporate Finance",  (Blackwell Publishers, Cambridge, Massachusetts). 1981. 

 

HOBERG Gerard and Nagpurnanand R. PRABHALA, “Disappearing dividends, catering, 

and risk.” Review of Financial Studies, 22, 79−116. 2008. 

 

HOLANDA, A. P.; COELHO, A. C. D. Dividendos e efeito clientela: evidências no mercado 

brasileiroRevista de Administração de Empresas, 2012. 

 

IQUIAPAZA, R. A; LAMOUNIER, W. M; AMARAL, H. F. Assimetria de informações e 

pagamento de proventos em dinheiro na Bovespa. Salvador: ANPAD, 2006.  

 

JENSEN, M. C, and R. RUBACK., "The Market for Corporate Control: The Scientific 

Evidence." Journal of Financial Economics, 11, 5-50. Karpoff, J. M.; P. H. Malatesta; and R. 

A., 1983. 

 

JENSEN, M. C., Agency costs of free cash flow, corporate finance, and takeovers. American 

Economic Review, 76, 323–329, 1986. 

 

JENSEN, M. C.; MECKLING, W., Theory of firm: managerial behavior, agency costs and 

ownership structure Teoria da empresa: comportamento gerencial, custos de agência e 

estrutura de propriedade Journal of Financial Economics 3 (Oct), 305-360, 1976 

 

JOHN, K.; WILLIAMS, J. Dividends, dilution, and taxes: a signalling equilibrium. The 

Journal of Finance, v. 40, n. 4, p. 1053-1070, 1985. 

 

KANIA, S. L., BACON, F. W. What factors motivate the corporate dividend decision. 

ASBBS E-Journal, v1. n.1. 2005. 

 



 

 

79 

KIM, Y. H; RHIM, J. C; FRIESNER, D. L. Interrelationships among capital structure, 

dividends, and ownership: evidence from South Korea. The Multinational Business Review, 

v. 15, n. 3, p. 25-42, 2007.  

LAMBERT, R., LANEN, W., LARCKER, D., Executive Stock Option Plans and Corporate 

Dividend Policy. Journal of Financial and Quantitative Analysis, Vol 24, Nro 4, 409–425, 

1989. 

 

LANG, L. H. P., & LITZENBERGER, R. H. Dividend announcements – cash flow signalling 

vs. cash flow hypothesis? Journal of Financial Economics, 24, 181–191. (1989). 

 

LA PORTA, R. e outros. Agency problems and dividend policies around the world. The 

Journal of Finance, v. 55, n.1,p.1-33, 2000. 

 

LIE, Erik. Operating performance following open market share repurchase announcements. 

Journal of Accounting and Economics, vol. 39, p. 411-436, 2005. 

 

LINTNER, John, 1956, Distribution of Incomes of Corporations Among Dividends, Retained 

Earnings, and Taxes, American Economic Review 46, 97-113. 

 

LINTNER, John, Dividends, Earnings, Leverage, Stock Prices and Supply of Capital to 

Corporations, The Review of Economics and Statistics 64, 243-269,1962. 

 

LITZENBERGER, Robert H., and RAMASWAMY, Krishna, The Effect of Personal Taxes 

and Dividends on Capital Asset Prices, Journal of Financial Economics 7, 163-195, 1979. 

 

LOSS, L; SARLO NETO, A. Política de dividendos, na prá- tica, é importante? Revista de 

Contabilidade e Finanças, Edição Comemorativa, p. 39-53, 2003. 

 

MASULIS, R.W. and TRUEMAN, B., “Corporate investment and dividend decisions under 

differential personal taxation”, Journal of Financial and Quantitative Analysis, Vol. 23, pp. 

369-86, 1988. 

 

MCCABE, G.M. (1979), “The empirical relationship between investment and financing: a 

new look”, Journal of Financial and Quantitative Analysis, Vol. 14, pp. 119-35. 

 

MYERS, S.. The Capital Structure Puzzle, Journal of Finance, vol. 39, n.3 (jul), p.575-92, 

1984. 

 

MYERS, S.; MAJLUF, N.. Corporate Financing and Investment Decisions When Firms Have 

Information that do not Have, Journal of Financial Economics, vol. 13, p.187-221, 1984. 

 

MILLER, Merton H., Behavioral Rationality in Finance: The Case of Dividends, Journal of 

Business 59, 451-468. 1986. 

 

MILLER, M. H; MODIGLIANI, F. Dividend policy, growth and the valuation of shares. 

Journal of Business, v. 34, n. 4, p. 411-433, 1961.  

 

MILLER, M. H.; ROCK, K. Dividend policy under asymmetric information. The Journal of 

Finance, v. 40, n. 4, p. 1031-1051, Sept. 1985. 

 



 

 

80 

MILLER, M. & SCHOLES, M.. “Dividends and Taxes”. Jour- nal of Financial Economics, 6, 

333–64. 1978. 

 

MILLER, M. H. e M. S. SCHOLES, “Dividends and Taxes: Some Empirical Evidence”, 

Journal of Political Economy, 90, pp. 1118-1141, 1982. 

 

MOTA, D. C; EID JUNIOR, W., Dividendos, juros sobre ca- pital próprio e recompra de 

ações: um estudo empírico sobre a política de distribuição no Brasil. Rio de Janeiro: ANPAD, 

2010.  

 

MODIGLIANI, F.; MILLER, M. The Cost of Capital, Corporation Finance and the Theory of 

Investment. American Economic Review, p. 261-97, 1958.  

 

PARTINGTON, Graham H., Dividend policy and its Relationship to Investment and 

Financing Policies: Empirical Evidence, Journal of Business Finance and Accounting 12, 

531-542,1985. 

 

HEINEBERG, R.; PROCIANOY, J. L. Aspectos determinantes do pagamento de proventos 

em dinheiro das empresas com ações negociadas na Bovespa. Enanpad, p. 1–13, 2003. 

 

PROCIANOY, Jairo Laser, SNIDER, Helen K.. Tax Changes and Dividend Payouts: Is 

Shareholders’ Wealth Maximized in Brazil? Working Paper, 1994. 

 

PRUITT, S.W. and GITMAN, L.J., “The interactions between the investment, financing, and 

dividend decisions of major US firms”, The Financial Review, Vol. 26 No. 3, pp. 409-30, 

1991. 

 

ROSS, Stephen A., WESTERFIELD, R. W. & JAFFE, J. J.. Administração Financeira. 

Translation: Sanvicente, A.; 2.ed. São Paulo: Atlas. 2002. 

 

ROZEFF, M. S. Growth, beta, and agency costs as determinants of dividend payout ratios. 

The Journal of Financial Research, 5, 249-259, 1982. 

 

SILVEIRA, A. D. M; BELLATO, L. L. N. Influência da es- trutura de propriedade sobre a 

política de dividendos das companhias abertas brasileiras. In: ENCONTRO BRA- SILEIRO 

DE FINANÇAS, 6, 2006, Vitória. Anais. Vitória: SBFIN, 2006. 

 

SHLEIFER Andrei and ROBERT VISHNY, “Large shareholders and corporate control,” 

journal of Political Economy 94 (3), 461-488, 1986. 

 

SHORT, H., ZHANG, H., & KEASEY, K., The link between dividend policy and 

institutional ownership. Journal of Corporate Finance, 8(2), 2003. 

 

SMITS, A. Effect of a financial crisis on the dividend payout policy of a firm Effect of a 

financial crisis on the dividend payout policy of a firm. n. May, 2012. 

 

TRUONG, T.; HEANEY, R. Largest shareholder and dividend policy around the world. 

Quarterly Review of Economics and Finance, v. 47, n. 5, p. 667–687, 2007. 

 



 

 

81 

WALKER, C. E.,  The History of the Joint Stock Company, The Accounting Review 6, 97- 

105, 1931. 

 

WALTER, James E, Dividend Policy: Its Influence on the Value of the Enterprise, Journal of 

Finance 18, 280-291. , 1963. 

 

WEBER, S. bacon: An effective way to detect outliers in multivariate data using Stata (and 

Mata). Stata Journal, v. 10, n. 3, p. 331–338, 2010. 

 

WOODS, J.C. and RANDALL, M.R ,“The net present value of future investment 

opportunities: its impact on shareholder wealth and implications for capital budgeting theory”, 

Journal of Financial Management, pp. 85-92. 1989. 

 

 


