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RESUMO 

 
 

A despeito dos diversos achados, ao longo de décadas, sobre a política de dividendos, 
a decisão de pagar dividendos ainda é um tema que segue em debate. Diversos fatores têm 
sido propostos como capazes de explicar a política de dividendos, como por exemplo, o 
lucro/rentabilidade, o dividendo prévio (manutenção na política de dividendos), tamanho da 
empresa, alavancagem, e oportunidades de crescimento. Mais recentemente, a literatura tem 
explorado a interferência que a estrutura de propriedade pode ter sobre a distribuição de 
dividendos. Neste contexto surgem as proposições como a das hipóteses relacionadas ao uso 
da política de dividendos como instrumento de controle da direção executiva, e à possível 
expropriação de acionistas minoritários por parte dos controladores. O objetivo desta pesquisa 
é avaliar, sob o marco teórico da Teoria da Agência, se há uso da política de dividendos como 
instrumento de monitoração executiva ou de expropriação de acionistas minoritários no 
mercado brasileiro. A amostra é um painel de dados composto por 1890 observações anuais 
de 223 empresas no período 1996-2012 a partir de dados coletados no sistema Economática 
de empresas com ações negociadas na Bolsa de Valores de São Paulo. A partir da estimação 
de um conjunto de modelos explicativos da política de dividendos os resultados indicam que a 
presença de um acionista majoritário tem um efeito negativo sobre a política de dividendos, 
em linha com a hipótese de expropriação. Outro resultado relevante é o efeito positivo da 
presença de outra empresa não financeira, como acionista majoritário ou principal, sobre o 
nível de distribuição de dividendos, o que está em sintonia com a hipótese de monitoramento 
da direção executiva.  

 
 

Palavras chaves: Política de dividendos, Estrutura de Propriedade e Método Generalizado de 

Momentos. 
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ABSTRACT 
 
 

Despite contradictory findings, for decades, on the dividend policy, the decision to pay 
dividends is still a very controversial topic. Several factors have been proposed as capable of 
explaining the dividend policy, for example, profit / profitability, the prior dividend 
(maintenance in dividend policy), firm size, leverage and growth opportunities. More 
recently, the literature has explored the interference that the ownership structure may have on 
the distribution of dividends. In this context arise propositions of hypotheses related to the use 
of the dividend policy as an instrument of control of the executive direction, and the possible 
expropriation of minority shareholders by the controlling. The objective of this research is to 
evaluate the effects of ownership structure on the dividend policy of the Brazilian company in 
the theoretical framework of the Theory of Agency and these two hypotheses. The sample is a 
panel data set consists of a total of 1890 annual observations of 223 firms in the period 1996 
to 2012 from data collected in Economática system companies with shares traded on the São 
Paulo Stock Exchange. From the estimation of a set of explanatory models of dividend policy 
results indicate that the presence of a controlling shareholder has a negative effect on dividend 
policy in line with the hypothesis of expropriation. Another important result is the positive 
effect of the presence of other non-financial company, as a major or principal shareholder, on 
the level of dividend distribution, which is consistent with the hypothesis monitoring of 
executive management. 

Key words: Dividend Policy, Ownership Structure and Generalized Method of Moments. 
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1  INTRODUÇÃO 

A tomada de decisão é uma constante no meio empresarial. Diariamente, os gestores e 

acionistas deparam-se com circunstâncias que requerem decisões sobre políticas da empresa. 

Dentre as diversas decisões que precisam ser tomadas, decisões financeiras talvez tenham um 

relevo especial devido aos efeitos que estas podem ter no valor da empresa e mesmo na sua 

continuidade. Neste grupo estão, por exemplo, decisões sobre a política de dividendos, a 

política de investimento e a política de financiamento. 

O pagamento de dividendos é uma das principais formas que algumas empresas 

utilizam para proporcionar remuneração aos investidores. A recompra de ações e as cisões 

totais e parciais constituem-se em outras formas de retorno aos acionistas. As empresas 

americanas geralmente pagam dividendos trimestralmente, ao passo que em outros países é 

comum pagarem numa base semestral ou anual (DAMODARAN, 2004).  

Um comportamento que se mostra muito comum entre as empresas que pagam 

dividendos é a manutenção do motante pago. Estudos teóricos preconizam que esta atitude 

conservadora se justifica por que o pagamento e a manutenção de pagamento dos dividendos 

pode informar para o mercado sobre a qualidade financeira do negócio (teoria da sinalização).  

O volume de negócio que o pagamento de dividendos pode gerar, considerando que 

movimenta dezenas de bilhões de reais por ano, é de grande relevância para a economia 

brasileira. Em levantamento feito pelo Banco Santander, com dados da consultoria 

Economática, para 276 empresas, os dividendos pagos aos acionistas nos três primeiros 

trimestres de 2013 foi de 40,3 bilhões de reais, enquanto que no ano de 2012 foi de 58,1 

bilhões de reais (Exame.com, 2013). O artigo da Exame apresenta as 20 empresas que mais 

aumentaram a distribuição de dividendos em termos absolutos dos setores de alimentos e 

bebidas, energia elétrica, finanças e seguros, químico, software e dados, transporte e serviços 

e outros. As 20 empresas pagaram aproximadamente 22 bilhões de dividendos, entre junho de 

2011 e junho de 2012, e no ano subsequente, aproximadamente 31 bilhões, o que representa 

um incremento de aproximadamente 9 bilhões em pagamento de dividendos.  

Adicionalmente, o artigo informa as 20 empresas que tiveram a maior redução na distribuição 

de dividendos aos acionistas em número absolutos dos setores de petróleo e gás, mineração, 

energia elétrica, telecomunicações, siderurgia e metalurgia, finanças e seguros e alimentos e 

bebidas. As 20 empresas pagaram aproximadamente 51 bilhões de dividendos, entre junho de 
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2011 e junho de 2012, e no ano subsequente, aproximadamente 29 bilhões. Números desta 

magnitude mostram a importância de estudos sobre o tema no Brasil. 

Em geral, as decisões da empresa são conduzidas pelos gestores, que estão na linha de 

frente dos negócios, mas muitas vezes precisam ser validadas pelo Conselho de 

Administração, Assembleia de Acionistas e/ou outros níveis hierárquicos, dependendo da 

empresa e da relevância da tomada de decisão. A Teoria da Agência aborda um conjunto de 

conflitos que podem surgir entre acionistas e gestores, bem como com credores da empresa. 

Por exemplo, a Teoria da Agência prevê que o gestor pode incorrer em risco moral, e desta 

forma, pode, eventualmente, tomar decisões alinhadas com seus próprios interesses, em 

detrimento dos interesses dos acionistas. Esta realidade faz surgir a necessidade de 

estabelecimento de controles sobre a direção da empresa consubstanciados no sistema de 

Governança Corporativa que, em última análise visa proteger os interesses dos proprietários 

da empresa. 

Os conflitos de interesse entre propriedade e controle e a necessidade de 

implementação de controles faz surgir custos que são de responsabilidade dos acionistas. A 

política de dividendos pode também ser um instrumento de controle, ou de monitoramento, da 

direção executiva. Ao adotar política de mais elevado pagamento de dividendos está-se 

reduzindo o fluxo de caixa livre em poder do gestor da empresa e assim minimizando a 

possibilidade de mal uso de recursos por parte do gestor de acordo com a Teoria do Free Cash 

Flow. Por outro lado, as pesquisas tem detectado que os conflitos de interesses entre 

propriedade e gestão, bem característico de mercado com propriedade menos concentrada, é 

reduzido em mercados com mais elevada concentração de propriedade. Nestes, parece 

emergir com mais força o conflito entre acionistas majoritários e minoritários. Ao adotar uma 

política de baixo pagamento de dividendos, a empresa pode estar beneficiando acionistas 

controladores, que têm outras formas de remuneração, em detrimento dos acionistas 

minoritários que são mais dependentes do retorno no formato de dividendos. A 

supramencionada argumentação está alinhada com as proposições que preveem uma 

associação entre a estrutura de propriedade e a política de dividendos. A estrutura de 

propriedade consiste na forma como a propriedade acionária está distribuída entre os diversos 

acionistas da empresa. Aí está incluído um conjunto de características como a concentração 

da propriedade, a presença de um acionista majoritário, a propriedade interna, e até a natureza 

dos acionistas principais. A literatura tem encontrado evidência da influência da estrutura de 

propriedade sobre a política de dividendos (LA PORTA,  LOPEZ-DE-SILANES e VISHNY, 
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2000; ROSS, WESRFIELD e JAFFE, 2002; KHAN, 2006; LEE, 2010; HARADA e 

NGUYEN, 2011; HOLANDA e COELHO, 2012; BOHREN, JOSEFSEN e STEEN, 2012). 

Sob o enfoque da Teoria da Agência, este trabalho tem como questão central de 

pesquisa a possível influência da estrutura de propriedade sobre a política de dividendos da 

empresa brasileira. A inserção da Estrutura de Propriedade como possível fator determinante 

da política de dividendos em empresas brasileiras agrega elemento importante para a 

literatura, notadamente em mercados emergentes nos quais esta literatura ainda é inicial. 

Martins e Famá (2012), por exemplo, mapearam os estudos empíricos realizados no período 

de 1990-2010, publicados nos principais periódicos nacionais de Administração, 

Contabilidade e Finanças ou disponíveis em anais dos principais congressos pertinentes ao 

assunto. Segundo os autores, no Brasil, os estudos pertinentes sobre o tema são recentes, com 

destaque a partir de 1990, em comparação com mercados mais avançados nos quais a questão 

dos dividendos já é objeto de pesquisa desde os anos 1950. A revisão realizada por Martins e 

Famá (2012) detectou somente duas pesquisas focando a relação entre estrutura de 

propriedade e política de dividendos, o que é um indício da necessidade de mais trabalhos 

sobre a temática.  

O problema de pesquisa abordado neste trabalho é a análise da existência de possível 

influência da estrutura de propriedade sobre a política de dividendos da empresa brasileira. 

Neste contexto, o trabalho tem como objetivo avaliar se determinadas características da 

estrutura de propriedade interferem na política de dividendos da empresa brasileira. Para 

consecução deste objetivo, alguns objetivos específicos foram delineados: a) Verificar o efeito 

da estrutura de propriedade sobre a política de dividendos levando-se em consideração as 

hipóteses da expropriação e monitoramento, próprias da teoria da agência e b) Verificar o 

efeito da estrutura de propriedade sobre a política de dividendos, considerando a presença de 

um acionista majoritário, os acionistas principais, e as suas respectivas identidades. 

Os resultados da pesquisa indicam que de fato, há um efeito da estrutura de 

propriedade sobre a política de dividendos da empresa brasileira. Observou-se um efeito 

negativo da presença de um acionista majoritário, que estaria alinhado à hipótese de 

expropriação de riqueza de acionistas minoritários. Por outro lado, a presença de outra 

empresa não financeira, como acionista principal ou majoritário, apresenta um efeito positivo 

no nível de pagamento de dividendos, sendo este um sinal de utilização da política de 

dividendos como ferramenta de monitoramento da direção executiva, buscando-se a redução 

de fluxo de caixa livre via pagamento de dividendos, em consonância com a hipótese de 

monitoramento.  
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A pesquisa está estruturada em seis seções, sendo esta primeira. Em seguida, 

apresenta-se o referencial teórico, abordando de forma preliminar as questões envolvendo a 

política de dividendos, e na sequência analisando as diversas teorias que abordam o 

pagamento de dividendos. A terceira seção trata o enquadramento metodológico e os 

procedimentos para a coleta e análise dos dados. Na quarta seção, são apresentados os 

resultados da pesquisa, seguida de uma seção com as considerações finais. Na sexta e última 

seção é apresentado a bibliografia utilizada na pesquisa. 



18 
 

2  REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1  Política de Dividendos 

As empresas, de capital aberto, devem decidir sobre pagar ou não dividendos. Tal 

pagamento significa possibilitar aos acionistas um retorno sobre o capital investido, além dos 

ganhos de capital. A política de dividendos é um assunto bastante controverso, e diversos 

estudos têm tentado esclarecer quais fatores podem impactar nas decisões sobre a política de 

dividendos. Diversas teorias buscam esclarecer o comportamento das empresas quanto ao 

pagamento de dividendos. 

A questão de porque as empresas pagam dividendos, buscam manter, incrementam ou 

diminuem o nível de remuneração na forma de dividendos, bem como dos possíveis fatores 

que influenciam a política de dividendos, têm merecido a atenção de pesquisas desde a 

metade do século passado em distintos mercados (LINTNER, 1956; MILLER e 

MODIGLIANI, 1961; GORDON, 1959; CHAZI, BOUBAKRI e ZANELLA, 2011). 

Chazi, Boubakri e Zanella (2011) investigaram o comportamento da política de 

dividendos, nos Emirados Árabes Unidos, replicando o modelo de Brav et al. (2005) e Lintner 

(1956). Os achados apontam para uma política de dividendos conservadora, na qual os 

executivos relutam em alterá-la e baseiam seus pagamentos em práticas passadas. Trata-se de 

um mercado emergente, caracterizado por baixa eficiência informacional, maior volatilidade, 

aspectos diferenciados quanto à governança corporativa, sem taxação aos dividendos, baixa 

taxação aos ganhos de capital e elevadas restrições financeiras, muito semelhante ao mercado 

brasileiro.  

Na mesma direção de Chazi, Boubakri e Zanella (2011), Damodaran (2004) 

identificou a manutenção, ao longo do tempo, da política de dividendos por parte de empresas 

americanas. As informações, tratadas por Damodaran (2004), referem-se ao período de 1989 a 

2003, e considerou o pagamento anualizado dos dividendos (Gráfico 1). Os resultados 

indicam que as empresas americanas procuram não mudar, ao longo do tempo, o seu 

comportamento quanto à política de dividendo adotada, quer para aumentar, diminuir, ou 

mesmo manter o volume de dividendos pagos. 
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Gráfico 1 - Política de Dividendos das Empresas Americanas 

 

FONTE: Damodaran (2004) 

Porque as empresas pagam ou não pagam dividendos é uma questão muito presente na 

literatura. Segundo Damodaran (2004) o montante de dividendos pagos varia entre os países, 

o que indica que a especificidade de cada mercado pode também determinar a política de 

dividendos (Gráfico 2). Rajan e Zingales (1995) associam tais diferenças ao; (a) estágio de 

crescimento das empresas, aos (b) níveis de impostos dos dividendos e as (c) Diferenças nos 

níveis de  controles corporativos. 

Gráfico 2 - Dividend Payout - G7 

 

FONTE: Damodaran 2004 

Muitos são os elementos utilizados para explicar as decisões que envolvem a política 

de dividendos das empresas. O lucro auferido, por exemplo, tem sido um dos elementos que 

se mostram muito recorrente (LINTNER, 1956; WAUD, 1966; FAMA e BABIAK, 1966 e 

SHORT, ZHANG e KEASEY, 2002). Na tentativa de explicar o comportamento das 

empresas, quanto à política de dividendos, muitas teorias foram desenvolvidas, não havendo 

respostas conclusivas.  
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2.2  Política de Dividendos no Brasil 

Os aspectos político, econômicos, fiscais e sociais de cada país podem contribuir para 

definição da política de dividendos das empresas. No Brasil, algumas particularidades o torna 

interessante do ponto de vista da pesquisa. A queda da inflação, a partir de 1994, e o seu 

processo de pós-estabilização, somados ao crescimento da bolsa e a Governança Corporativa, 

formam quatro aspectos, que Procianoy (2006) considera relevante para explicar o 

comportamento da política de dividendos ao longo dos últimos anos no Brasil. 

Com relação ao aspecto fiscal, a distribuição de dividendos no Brasil foi impactada de 

forma diferenciada em diversos períodos. Por exemplo, de 1989 a 1992 o imposto sobre o 

lucro líquido onerava o lucro da empresa independente do pagamento de dividendos. A partir 

de 1993 os dividendos passaram a ser isento, mas entre 1994 e 1995 passaram a ser tributado 

com uma alíquota de 15% do imposto de renda. Finalmente, a partir de 1996 os dividendos 

passaram a ser isento do imposto de renda (MARTINS e FAMÁ, 2012) 

Segundo Martins e Famá (2012), a despeito de estudos sobre política de dividendos no 

ambiente internacional ocorrer desde a década de 50, no Brasil, o interesse só ocorreu a partir 

da década de 1990, motivado fortemente pela estabilização econômica da moeda brasileira. 

Martins e Famá (2012) apontam que no mercado internacional, com maior dispersão de 

propriedade o maior conflito de agência é entre acionistas e gestores. Por outro lado, no 

Brasil, devido à concentração de propriedade, o conflito de agência é mais relevante entre 

acionista controlador e minoritário. 

A distribuição de dividendos, no Brasil, consta na Lei nº. 11.638 de 2007 e na Lei nº. 

10.303 de 2001. Fica estabelecido que a distribuição de dividendos deverá ser 

obrigatoriamente de no mínimo 25% do lucro líquido, exceto se o estatuto da empresa 

estabelecer outra condição. No Brasil, foi estabelecido a partir de 1996 o pagamento de juros 

sobre o capital próprio, dedutível da base de cálculo do imposto de renda. De forma resumida, 

aqui no Brasil tributa-se o ganho de capital em 20%, os dividendos são isentos e os juros 

sobre capital próprio são tributados na fonte. 

2.3  Teorias sobre a Política de Dividendos 

Muitas teorias buscam explicar o comportamento das empresas quanto ao pagamento 

de dividendos. Desde a década de 50 a literatura indica que a política de dividendos está 

associada a um fundamento teórico que baliza as decisões dos gestores, como as teorias da 
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relevância e irrelevância dos dividendos, abordadas em estudos seminais. Diversas outras 

teorias foram desenvolvidas nas décadas posteriores para subsidiar os fundamentos 

relacionados ao pagamento de dividendos. Neste contexto, a teoria da agência e os conflitos 

de interesses aí abordados, como aqueles entre acionistas e a direção da empresa, ou mesmo 

entre acionistas majoritários e minoritários, podem ter relação com a política de dividendos 

como a literatura tem proposto através do uso da política de dividendos como instrumento 

adicional de monitoramento da gestão da empresa, como também da possibilidade de haver 

expropriação de acionistas minoritários. 

2.3.1  Teoria da preferência (Relevância) dos dividendos - teoria do pássaro na mão 

A frase “Mais vale um pássaro na mão do que dois voando”, sugere que os 

investidores consideram haver menor risco nos dividendos correntes do que futuros ou ganhos 

de capital. Esta abordagem está alinhada com a teoria da relevância dos dividendos 

(GITMAN e MADURA, 2003). Em artigo seminal, Lintner (1956) apresentou um modelo 

que busca explicar o comportamento da política de dividendos das empresas. Para o autor a 

política de dividendos é relevante e se apoia em três condicionantes: (a) o mercado premia as 

empresas que estabilizam o pagamento de dividendos, (b) o lucro é o fator determinante de 

maior expressão para a distribuição de dividendos e (c) a política de dividendos é definida 

inicialmente, seguida por outras decisões.  

O modelo de Lintner (1956) descreve o comportamento dos dividendos e investigou o 

comportamento da política de dividendos através da análise de 600 empresas com ações 

negociadas, das quais escolheu-se 28 para aprofundar o estudo, no período de 1947 a 1953, 

formando uma amostra de 196 empresas-ano. O autor observou que os administradores estão 

mais preocupados com as variações relacionadas aos pagamento de dividendos, ao longo do 

tempo, do que com o motante de dividendos pagos. Lintner (1956)  observou inicialmente 

uma inércia e um conservadorismo por parte de muitos gerentes em alterar os índices de 

dividendos, por acreditar que os investidores preferem a estabilidade ou um crescimento 

gradual, e estão dispostos a pagar um prêmio por isto. Outro fator que, segundo o autor, 

explica com bastante precisão a variação nos índices de dividendos pagos, são os ganhos 

correntes das empresas (Lucros). Finalmente, outro comportamento observado é que os 

gerentes priorizam a política de dividendos ao planejar a estratégia da empresa. Depois de 

decidido quanto e quando pagar, fazem um planejamento das demais demandas 

organizacionais. Lintner (1956), considera relevante a política de dividendos, de forma que a 
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decisão de pagar ou não pagar dividendos é fator preponderante para atração de acionistas e 

para a melhoria dos resultados financeiros da empresa. 

Na mesma direção, Gordon (1959) verificou que a política de dividendos é relevante 

para influenciar o preço das ações. Para Gordon (1959) o risco de uma ação diminui com o 

aumento dos dividendos. O autor considera que um retorno em forma de dividendos é certo, 

mas em forma de ganhos de capital é arriscado, ou seja “mais vale um pássaro na mão do que 

dois voando”. Adicionalmente, o autor considera que o alto pagamento de dividendos reduz o 

fluxo de caixa livre e consequentemente o custo de agência, compondo uma estrutura menos 

arriscado, que os acionistas estariam dispostos a receber menores retornos sobre o patrimônio 

exigido. O autor analisou 164 empresas dos segmentos químico, alimentos, Aço e maquinário, 

dos anos de 1951 e 1954, e demonstrou ter um efeito entre os dividendos e os lucros 

acumulados, que são explicativos do preço das ações.  

2.3.2  Teoria da irrelevância dos dividendos 

O pagamento de dividendos pela empresa é irrelevante, o que significa que os 

acionistas reagem indiferentes com relação à política de dividendos. Assim como a 

irrelevância da estrutura de capital, a irrelevância da política de dividendos tem sua origem no 

artigo de Miller e Modigliani (1961). De forma geral, a proposição da irrelevância considera 

que os investidores reagem indiferentes entre receber dividendos ou ganhos de capital, 

consequentemente, o valor das empresas não se altera com as mudanças na política de 

dividendos. 

A teoria da irrelevância foi proposta em artigo seminal por Modigliani e Miller 

(1961) que partiu de um mundo perfeito, que nega a existência de assimetria informacional, 

custo de agência, com plena mobilidade de capital e sem impostos, resultando em não 

impacto da política de dividendos sobre o valor da empresa.  O relaxamento destes 

pressupostos, sugere a adoção de outras teorias (LEE, 2010).  

Miller e Modigliani (1961) sugeriram ser irrelevante a política de dividendos, em um 

mercado perfeito, com informações simétricas. Nestas circunstâcias os agentes se comportam 

de forma racional, com garantias quanto aos investimentos e lucros futuros das organizações. 

Miller e Modigliani (1961) consideram não existir fatores que influenciam as decisões 

relacionadas à politica de dividendos das empresas. Por outro lado,  DeAngelo e DeAngelo 

(2006) consideraram ser imprecisa a teoria da irrelevância preconizada por Miller e 

Modigliani (1961), pontuando que alguns fatores podem sim impactar as decisões de 

pagamento de dividendos, como remuneração ao capital investido pelos acionistas. 
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DeAngelo e DeAngelo (2006)  sugeriram que a política de dividendos não é 

irrelevante, tampouco a política de investimento é a única determinante do valor da empresa 

em um mercado perfeito. Segundo os autores, é inegável a colaboração da teoria de MM para 

construção do conhecimento envolvendo finanças corporativas, mas, a escolha de reter lucros 

ou pagar dividendos não pode ser reduzida a simples ideia de fatiar uma pizza, como 

sugeriram Modigiani e Miller (DeANGELO e DeANGELO, 2006). 

2.3.3  Teoria da sinalização 

A teoria da sinalização, no que tange à política de dividendos, diz respeito aos sinais 

que as empresas emitem ao mercado quando pagam ou deixam de pagar dividendos. As 

informações relacionadas ao pagamento de dividendos podem fazer o mercado supor que a 

empresa tem uma boa saúde financeira, pois detem caixa excedente para os dividendos, após 

suportar plenamente suas operações e investimentos. Brigham, Gapenski e Ehrhardt (2001) e 

Ehrhardt e Brigham (2012) pontuam que um dos pressupostos de MM (Modigliani e Miller) é 

a informação simétrica, ou posse das mesmas informações sobre as perspectivas de uma 

empresa por parte dos administradores, acionistas e demais interessados. Entretanto, estes 

autores advertem que na prática a ocorrência dos fatos revela uma disparidade de informações 

entre estes agentes, com privilégio informacional por parte dos adiminstradores, que detêm as 

melhores informações, caracterizando assim a assimetria informacional.   

Observa-se que o mercado, de alguma forma, reage frente as informações que são 

disponibilizadas, motivando às mudanças na política de dividendos e nos preços das ações. 

Ehrhardt e Brigham (2012) salientam que existe claramente um conteúdo informacional 

quando os dividendos são anunciados, ou seja, se não pagos, os preços das ações tendem a 

cair, entretanto, às vezes não sobem se os dividendos são aumentados. Ainda segundo estes 

autores, este comportamento pode refletir um efeito de sinalização ou preferência de 

dividendos. 

Considerando ainda o aspecto informacional, Ross (1977) analisou os fatores 

determinantes da estrutura de capital à luz da teoria da sinalização. O autor enfatizou que 

Modigliani e Miller (1961) estabeleceram a sua teoria da irrelevância dos dividendos, partindo 

do pressuposto que os investidores têm acesso às mesmas informações referentes aos lucros e 

dividendos futuros das empresas. Ross (1977) considera que investidores diferentes têm 

pontos de vista diferentes tanto sobre o nível de pagamentos de dividendos como sobre as 

incertezas inerentes a estes pagamentos, e os administradores têm acesso às informações mais 

precisas.  
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Low et al. (2001) investigaram se o controle financeiro dos bancos  influenciam a 

política corporativa de dividendos das empresas, e como esta relação causa influência mútua 

para mitigar os problemas de assimetria informacional. De forma particular, os autores 

buscam estabelecer uma nova relação entre a teoria dos intermediários financeiros e a política 

de dividendos. A teoria sugere que em mercados imperfeitos, sobretudo com informações 

assimétricas, o controle financeiro pelos bancos, através da dívida, pode favorecer o uso 

racional dos recursos,  podendo agregar valor ao negócio. De uma forma geral, segundo os 

autores, as diversas  pesquisas têm apontado para uma relação entre o controle financeiro dos 

bancos, a política de dividendos e a estrutura de capital, podendo influenciar no valor das 

empresas. Low et al. (2001) concluiram que existe uma relação entre o empréstimo bancário e 

a avaliação do mercado quanto às pequenas empresas que não pagam dividendos. Ou seja, a 

reação do mercado é muito menos negativa em relação às empresas com elevado nível de 

empréstimo, e não pagam dividendos, do que aquelas com baixo nível de endividamento. 

Neste caso o controle diretivo adevem do pagamento dos custos da dívida, ao invés do 

pagamento de dividendos, subtraindo o fluxo de caixa livre, que ficaria nas mãos dos gestores.  

2.3.4  Teoria Trade-off 

Para Fama e French (2002), a teoria do Trade-off implica na escolha, pela empresa, da 

estrutura ótima de capital, considerando os benefícios fiscais e os custos associados à 

contratação da dívida. O trade-off implica em decidir qual a quantidade de dívida ideal, que 

proporcionará um resultado vantajoso, considerando os custos e as vantagens associadas ao 

negócio. No que diz respeito aos dividendos, os autores advertem que o raciocínio é similar, 

pois o pagamento de dividendos está relacionado aos custos e benefícios envolvidos no valor 

pago.  

O pagamento de dividendos envolve a decisão relacionada aos benefícios fiscais, 

considerando que em alguns países os dividendos não são tributados, ao passo que tributa-se 

os ganhos de capital, constituindo-se em objeto de estudo da teoria do trade-off. Fama e 

French (2002), por exemplo, pesquisaram os efeitos das teorias pecking order e trade-off 

sobre a política de dividendos praticada pelas organizações. Os autores consideram que, de 

acordo com as duas teorias, as empresas mais rentáveis e menos propensas a realizarem 

investimento pagarão maiores parcelas de dividendos. Dentre outros achados, verificaram 

ainda que as empresas mais rentáveis e menos alavancadas pagam mais dividendos, 

compatível com a pecking order. Em linhas gerais, os autores consideraram que a teoria 

trade-off, que é mais apropriada para explicar os fatores determinantes da estrutura de capital, 
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também pode ser associada aos fatores determinantes da política de dividendos. Para este 

paralelo, vale o mesmo raciocínio, que envolve as decisões de apropriação de duas 

alternativas que se apresentam, cabendo ao gestor escolher a parcela de uma alternativa em 

detrimento da outra.  

2.3.5  Teoria residual de dividendos 

A teoria residual de dividendos pressupõe que o pagamento de dividendos ocorre com 

o fluxo de caixa livre, que resultou do pagamento dos custos, despesas operacionais, 

investimentos e financiamentos do negócio. Para Gitman e Madura (2003) a teoria residual de 

dividendos preconiza que o pagamento de dividendos deve ser percebido como um resíduo. 

Constitui-se em saldo remanescente do fluxo de caixa que cobriu todas as oportunidades de 

investimentos aceitáveis. Para esta corrente, nenhum dividendo será pago enquanto as 

necessidades de capital da empresa forem maiores que os lucros retidos.  

Gitman e Madura (2003) fundamentaram-se na teoria residual que explica o 

pagamento de dividendos pelas empresas somente após considerar: (a) o orçamento ótimo de 

capital, (b) que o capital próprio deverá financiar este orçamento, (c) o uso de lucros 

reinvestidos para financiar este capital e (d) em caso de excedente, após considerar estes 

pressupostos, realiza o pagamento de dividendos a partir deste fluxo residual. 

2.3.6  Efeito clientela 

Ehrhardt e Brigham (2012) pontuam que grupos ou clientelas diferentes de acionistas 

com específicas preferências por políticas de dividendos encontrarão as empresas que 

praticam políticas que atenderão às suas demandas. Investidores que são pouco tributados 

optarão por pagamentos de altos índices de dividendos, a exemplo dos fundos de pensão, 

aposentados, fundos de investimentos e outros correlatos. Por outro lado, aqueles investidores 

que são pesadamente tributados, ou estejam poupando, terão preferência por baixos índices de 

pagamentos de dividendos. Para Ehrhardt e Brigham (2012) as empresas podem escolher 

mudar de políticas  de dividendos, entretando devido aos custos envolvidos nestas mudanças, 

não é uma prática muito aplicada. Os autores salientam que existe evidência empírica do 

efeito clientela, entretanto ainda se trata de um assunto bastante controverso.  

Para Procianoy e Verdi (2003) em função da aplicação de aliquotas individuais para 

determinado investidor surge o efeito clientela. Investidores que pagam altos impostos teriam 

preferências em adquirir ações com dividendos reduzidos, ao contrário, investidores com 

baixa alíquota irão comprar ações que pagam mais dividendos. Procianoy e Verdi (2003) 
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verificaram a existência do efeito clientela em empresas brasileiras, durante os anos de 1989 a 

1993, quando não se tributava os dividendos e os ganhos de capital eram tributados no 

máximo em 25%. 47% da amostra (693 eventos compreendidos em 132 empresas distribuídas 

em 31 setores) apresentou o preço médio da ação no primeiro dia ex-dividend maior que o 

preço da ação na data que tinha direito de receber dividendo, caracterizando uma imperfeição 

do mercado brasileiro. Da amostra analisada, constatou-se que somente 5% apresentou o 

preço esperado, para o 1° dia após o pagamento de dividendos.  Surpreendentemente, em 47% 

dos casos, o preço da ação no 1° ex-dividend foi superior ao preço na data que a ação tinha o 

direito a receber os dividendos. As constatações contrariaram as expectativas, revelando um 

comportamento irracional por parte dos investidores, que estavam pagando mais por uma ação 

sem direito a dividendos do que a mesma ação com direito aos respectivos dividendos. 

O efeito clientela na política de dividendos reconhece que existem impostos e outras 

imperfeições do mercado de capitais, como o custo de transação e os diferentes impostos para 

cada agente. Desta forma, empresas com políticas específicas irão atrair diferentes públicos  

(LEE, 2010). 

2.3.7  Teoria da agência 

Jensen e Meckling (1976) consideram o custo de agência como aquele que envolve o 

conflito de interesse entre o principal e o agente. Cada parte desta relação busca maximizar 

sua utilidade, o que leva a crer que os agentes irão agir para o benefício próprio, em 

detrimento dos interesses e dos objetivos organizacionais. Os custos que envolvem o controle 

por parte do acionista, com relação às ações dos agentes, e outros custos que, de alguma 

forma, irão mitigar as ações equivocadas dos agentes, que muitas vezes agem em benefício 

próprio, são denominados de custos de agência. 

Jensen e Meckling (1976) pondera que o custo de agência advem de um contrato entre 

uma ou mais pessoas (Principal) e um terceiro (o agente), no qual o principal delega a tomada 

de decisão para o agente. Se cada parte da relação busca maximizar seus resultados, o agente 

nem sempre agirá para promover o interesse do principal. Para garantir que o agente conduza 

os negócios em favor do principal, alguns controles precisam ser implementados, e os custos 

relacionados a estes controles são os custos de agência. 

A teoria da agência preconiza que existe um custo envolvido com o conflito de 

interesses entre agentes (diretores e gerentes) e os acionistas. Em alguns casos, os agentes, 

agindo para defender seus próprios interesses, investem em projetos inapropriados que 

resultam em benefícios materiais próprios, ou projeções para suas carreiras, se aproveitando 
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da visibilidade que estes projetos proporcionam. Os acionistas para mitigar os problemas de 

gastos que não resultam em ganhos para a empresa, buscam melhorar os controles ou 

incrementar a política de dividendos para diminuir o fluxo de caixa livre, em poder dos 

diretores (DAMODARAN (2004). 

Pagar dividendos para diminuir o fluxo de caixa livre ao alcance de gestores constitui-

se em instrumento dos acionistas para evitar que tal recurso seja utilizado em benefício destes 

gestores, ou utilizado em projetos sem eficácia estratégica para empresa. O pagamento de 

dividendos para mitigar os conflitos de interesses entre os acionistas e gestores tem sido 

prática amplamente pesquisada (AIVAZIAN, BOOTH e CLEARY, 2003;  WEI, WU, LI e 

CHEN, 2011;  HARADA e NGUYEN, 2011; BOHREN, JOSEFSEN e STEEN, 2012).  

2.3.8  Teoria Pecking order 

Os custos financeiros empresariais são os mais diversos. Compreendem aqueles 

associados à emissão de novas ações, e aqueles que são resultados da posse das melhores 

informações sobre a real situação financeira da empresa pelos gestores. Devido a estes e 

outros custos financeiros, a teoria pecking order preconiza que as empresas seguem uma 

hierarquia racional para o uso dos recursos que oferecem menor custo financeiro. A saber: 

Lucros retidos, dívida de longo prazo, dívida de curto prazo e patrimônio líquido (FAMA e 

FRENCH, 2002). O pagamento de dividendos está associado àqueles recursos com menor 

custo financeiro. O lucro tem se apresentado como um fator preponderante para o pagamento 

de dividendos, pois além de oferecer menor custo financeiro para a empresa, se considera 

bastante natural que a empresa não recorra a dívida para distribuir riqueza para os acionistas. 

2.3.9  Teoria do ciclo de vida (Lifecycle) 

A decisão sobre as políticas de dividendos pode levar em consideração os estágios 

relacionados ao ciclo de vida das organizações. No início das atividades, as empresas podem 

ser levadas a pagar pouco dividendos, pois neste estágio as demandas relacionadas aos 

investimentos excedem a geração de fluxo de caixa livre interno. À medida que a empresa 

amadurece, o fluxo de caixa livre excede as demandas por investimentos, e o caixa residual é 

utilizado para pagamento de dividendos, o que evita gastos em benefício dos diretores (custo 

de agência). Em geral, as empresas mais maduras, com poucas oportunidades de 

investimentos, são mais propensas ao pagamento de dividendos (DENIS e OSOBOV, 2008). 

Damodaran (2004) considera, que a empresa, ao longo de sua existência, atravessa 

cinco fases. A evolução de receitas e lucros apresentam duas curvas ascendentes a partir do 
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início dos negócios, passando pela fase de rápida expansão e de elevado crescimento, 

atingindo o ápice na fase madura. A partir daí entra em declínio. Para cada uma das cinco 

fases as demandas por financimanto interno e externo diferem, resultando em maior ou menor 

capacidade de pagamento de dividendos. 

As diversas teorias, até aqui abordadas, estão sumarizadas no Quadro 1, que contém 

ainda as ideias centrais e os principais autores: 

Quadro 1- Teorias Relacionadas 

TEORIA CONCEITO EXPOENTES 

Relevância 

Os investidores consideram menos arriscados os 
dividendos correntes do que futuros ou ganho de capital 
(Pássaro na mão).  O mercado premia a estabilidade no 
pagamento de dividendos, o lucro é fator preponderante 
para a distribuição de dividendos e a política de 
dividendos é planejada a priori. 

Lintner (1956) e Gordon (1959) 

Irrelevância 

A política de dividendos não é relevante para a tomada 
de decisão. Pressupõe um mercado sem assimetria 
informacional, sem custo de agência, sem impostos e 
com plena mobilidade dos recursos. 

Modigliani e Miller (1961) 

Efeito 

Clientela 

O efeito clientela na política de dividendos reconhece 
que existem impostos e outras imperfeições do mercado 
de capitais, como o custo de transação e os diferentes 
impostos para cada agente. Desta forma, empresas com 
políticas específicas irão atrair diferentes públicos. Para 
Modigliani e Miller a existência de um efeito clientela 
não sugere que uma política de dividendos é melhor que 
outra. 

Modigliani e Miller (1961) 

Agência 

Trata dos custos que surgem do conflito entre 
investidores e agentes controladores. A relação é 
conflituosa por que no geral os interesses são 
divergentes. Os acionistas decidem pagar dividendos 
para subtrair o fluxo de caixa livre em poder dos 
gestores, evitando gastos ineficazes. 

Jensen e Mekling (1976) 

Sinalização 

Existe um conteúdo informacional nos anúncios sobre 
dividendos. O mercado, de alguma forma, reage frente 
às informações que são disponibilizadas, sugerindo uma 
relação entre as alterações que ocorrem e os preços das 
ações. 

Ross (1977) 

Pecking 

Order 

As empresas seguem uma hierarquia racional para uso 
dos recursos que oferecem menos custos financeiros. 
Lucros retidos, dívida de longo prazo, dívida de curto 
prazo e patrimônio líquido. O lucro tem sido um fator 
preponderante para o pagamento de dividendos.  

Myers (1984) 

Trade-Off 

Implica na escolha, pela empresa, da estrutura ótima de 
capital, considerando os benefícios fiscais e os custos 
associados à contratação da dívida. Os benefícios 
incluem a dedução de taxas, impostos e redução do 
fluxo de caixa livre que podem ser mal utilizados pelos 
gestores. O pagamento de dividendos ou os ganhos de 
capital, analogamente estão sujeitos ao trade-off 
relacionados aos benefícios fiscais. 

Fama e French (2002) 
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Residual 

O pagamento de dividendo decorre do fluxo de caixa 
residual, que é remanescente do fluxo de caixa livre que 
cobriu todas as oportunidades aceitáveis de 
investimento. 

Gitman e Madura (2003) 

Lifecycle 

A decisão sobre dividendos leva em consideração os 
estágios relacionados ao ciclo de vida das organizações. 
No início das atividades, as empresas pagam pouco 
dividendos, neste estágio as demandas relacionadas aos 
investimentos excedem a geração de fluxo de caixa 
livre. 

DeAngelo e DeAngelo (2006) 

FONTE: Elaborado pelo Autor 

Para melhorar o entendimento das decisões relacionadas a política de dividendos, e 

somado às contribuições proporcionadas pelas teorias supracitadas, muitos estudos empíricos 

foram realizados, formando um conteúdo teórico e prático relevante para corroborar com a 

explicação dos determinantes desta política. Por exemplo, a política de dividendos da Corea, 

Índia, Paquistão, Tailândia, Malásia, Turquia, Jordânia e Zimbabué, foi comparada com a 

política de dividendos de empresas americanas, durante o período 1980-1990, por Aivazian, 

Booth e Cleary (2003). Os autores concluíram que as empresas americanas utilizam a política 

de dividendos como mecanismo de sinalização e para controlar as ações dos gerentes, 

reduzindo os custos de agência, em contraste com as práticas empregadas pelos países em 

desenvolvimento. Este comparativo foi operacionalizado através do modelo de Lintner 

(1956), a exemplo do que fizeram Fama e Babiak (1968) e Fama e French (2002).   

Empresas americanas também foram estudadas por Basse e Reddemann (2011) que 

analisaram a política de dividendos em empresas considerando alguns aspectos 

macroecômicos como inflação e o crescimento real da economia. Buscaram evidência, que 

segundo os autores foram negligenciadas pela maioria das pesquisas anteriores, dos efeitos da 

inflação e do crescimento real sobre a política de dividendos. Como principal achado, 

apontaram a relação positiva entre inflação e política de dividendos. A fundamentação teórica 

foi desenvolvida com base nas teorias da irrelevância da política de dividendos, Teoria da 

agência, Sinalização e suavização da política de dividendos, e da relevância da política de 

dividendos.  

Lee e Chang (1986) verificaram, através dos indicadores anuais de 961 empresas, 

durante o período 1968-1975, que a taxa de retorno das ações está negativa e 

significativamente relacionada com o risco sistemático e o pagamento de dividendos.  Os 

autores estimaram a regressão através dos métodos Ordinary Least Squares (OLS), Least 
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Squares with Dummy Variable Technique (LSDV) e Generalized Least-Squares (GLS). Os 

três métodos apresentaram resultados significativos para os estimadores.  

Fama e French (2002) verificaram o comportamento da política de dividendos e a 

estrutura de capital à luz das teorias de pecking order e trade-off. O modelo considera como 

principais elementos a rentabilidade e as oportunidades de crescimento. Os autores enfatizam 

que os poucos estudos relacionados a este assunto têm amostras pequenas, e justificam sua 

pesquisa sobretudo pela relevância da amostra, mais de 3000 empresas no período 1965-1999 

(35 anos). Nesta revisão das teorias de pecking order e trade-off os autores utilizaram 

equações estruturais, através do método dos mínimos quadrados ordinários de dois estágios, 

pois os fatores payout e estrutura de capital são endógenos e são funções simultânea dos 

fatores de rentabilidade, oportunidades de investimentos e outros fatores exógenos utilizados 

na pesquisa. Fama e French (2002) concluiram que empresas mais rentáveis pagam altos 

dividendos e aquelas com altos investimentos estão propensas a pagar baixos dividendos. 

Verificaram que diferentes proxies para oportunidades de investimentos produziram evidencia 

conflituosa entre a relação alavancagem e investimento, entretanto, ficou caracterizado que 

empresas com elevadas oportunidades de investimentos têm baixa alavancagem. Estes 

achados suportam a complexa expectativa das teorias de pecking order e trade-off de que os 

conflitos de agência afetam a meta de endividamento quando a capacidade de se endividar 

depende do valor de mercado dos ativos. Também ficou evidenciado que existe uma relação 

positiva entre o tamanho da firma, a alavancagem e o pagamento de dividendos. 

Figueiredo (2002) investigou a relação entre as mudanças na política de dividendos e 

as alterações nas taxas de ganhos futuros das empresas brasileiras no período 1986-2000.  O 

autor não conseguiu encontrar evidência que suporte a hipótese de conteúdo informacional, 

isto é, que as mudanças nas políticas de dividendos contenham informação a respeito do 

desempenho futuro das empresas. Foram analisados os dados de mercado e contábeis de 324 

empresas, extraidos da Economática e deflacionados pelo Índice Geral de Preços – 

Disponibilidade Interna (IGP-DI). Foram apontadas 1249 observações com 591 aumentos de 

dividendos e 658 diminuições. Figueiredo (2002) aplicou os modelos de Nissim e Ziv (2001) 

e Bernartzi, Michaely e Thaler (1997). Foi encontrada evidência positiva para relação entre 

mudanças no pagamento de dividendos e alteração dos lucros no ano zero. No ano um foi 

encontrado relação siginificativa, porém negativa, e no ano dois não evidenciou-se 

significância no teste t. Os achados são semelhantes ao modelo de Bernartzi, Michaely e 

Thaler (1997) e contrários a Nissim e Ziv (2001). 
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Denis e Osobov (2008)  consideraram que o pagamento de dividendos está associado à 

expectativa de crescimento. Ademais, Denis e Osobov (2008) identificaram uma forte relação 

entre dividendos e a geração de lucros. Através de uma análise univariada Denis e Osobov 

(2008) identificaram as características das empresas que pagam e aquelas que não pagam 

dividendos. Os elementos que explicitam tais características são os valores médios das 

rentabilidades, oportunidades de crescimento, tamanhos da empresas e os lucros que 

representam uma considerável fração do patrimônio líquido das empresas para cada país. 

Ficou evidente que as empresas que pagam dividendos são aquelas mais rentáveis, maiores e 

que os lucros são representativos com relação ao patrimônio líquido. A análise descritiva 

inicial não forneceu subsídio para relacionar as oportunidades de crescimento das empresas, 

nos países estudados, às suas políticas de dividendos. Em segundo momento, Denis e Osobov 

(2008), conseguem, demonstrar que o pagamento de dividendos está fortemente relacionado 

com a proporção de lucros sobre o patrimômio líquido. Quanto maior a razão 

lucro/patrimômio líquido, maior é o payout das empresas dos seis países pesquisados. 

A política de dividendos dos Emirados Árabes Unidos é realizada através do fluxo de 

caixa residual como prevê Miller e Modigliani (1961), e são realizadas depois que as decisões 

de investimentos são tomadas. A recompra de ações é prática comum nas empresas 

americanas e é realizada pelo fluxo de caixa residual, em contraste com as empresas dos 

Emirados Árabes que não realizam esta transação comumente, devido ao mercado que é livre 

de impostos para os dividendos e todos os investidores demandam dividendos (todas as 

empresas listadas pagam dividendos). Ademais, os autores consideram que a estabilidade dos 

ganhos futuros, do preço de mercado das ações e a disponibilidade do fluxo de caixa extra, 

são fatores determinantes para política de dividendos. Por fim, o pagamento de dividendos 

transmite informação para o mercado e os gerentes são relutantes em cortá-lo, sobretudo para 

garantir a competitividade dos negócios. 

Mitton (2004) mostrou que um elevado nível de Governança corporativa, em países 

emergentes, está relacionado positivamente com o pagamento de dividendos. Este resultado é 

consistente com a teoria da agência que preconiza que será proporcionado aos investidores 

maiores direitos, para controlar os diretores, e os mesmos usarão este direito para extrair 

maiores dividendos das empresas.  Mitton (2004) verificou não ser irrelevante o 

comportamento dos pagamentos dos dividendos em 365 empresas distribuídas em 19 países 

emergentes. Fatores de controles como crescimento, rentabilidade e tamanho das empresas, 

igualmente adotadas por Denis e Osobov (2008), foram considerados no método de regressão 

linear, mas o foco foi analisar o impacto da governança corporativa na política de dividendo 
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das respectivas empresas. Observou-se que as empresas com elevado nível de governança 

corporativa associada a mecanismos de controles governamentais que protegem os 

investidores, são mais propensas ao pagamento de dividendos. Adicionalmente, verificou-se 

que quando a empresa tem uma boa expectativa de crescimento, a associação com o 

pagamento de dividendos é negativa, mesmo com um elevado nível de governança 

corporativa. De um modo geral, os resultados da pesquisa sugerem que os mecanismos 

eficientes de proteções governamentais e de proteção das empresas conseguem promover uma 

melhor alocação dos recursos, em detrimento de gastos dos gestores em benefícios próprios. 

De uma forma mais exaustiva, Brockman e Unlu (2009) verificaram o comportamento 

da política de dividendos de 52 países, 16.525 empresas, durante o período de 1990 a 2006, 

totalizando 120.507 observações. Trata-se de uma amostra bastante robusta (Compustat 

Global) e utilizaram-na para verificar a relação entre as leis que regulam o crédito nos países 

pesquisados e o pagamento de dividendos. Os autores encontraram uma relação positiva entre 

os direitos dos credores, a probabilidade de pagar dividendos e os seus respectivos montantes.  

Diversos fatores determinantes da política de dividendos são analisados. A 

Governança corporativa tem sido alvo de vários estudos da política de dividendos.  Bae, 

Chang e Kang (2012) verificaram um efeito positivo da governança corporativa em relação à 

política de dividendos. Dentre outros elementos, focaram a inserção do elemento cultural para 

analisar o comportamento da política de dividendos das empresas. A governança corporativa 

sugere um melhor controle e consequentemente maior proteção para o acionista. Segundo os 

autores, a política de dividendos funcionará como um meio de diminuir a assimetria 

informacional e o custo de agência. 

Faz-se também relação entre política de dividendos e o preço das ações. Bueno (2002) 

verificou se existe relação entre dividend yield e as taxas de retorno das ações, buscando 

inclusive evidência de que o retorno proporcionado pelo dividend yield supera a taxa de 

retorno das ações. Os achados empíricos são incapazes de sugerir que as ações de alto 

dividend yield tendem a obter maiores ou menores taxas de retorno do que as ações de baixo 

ou zero yield. Ou seja, as evidências levam a crer que não é possível demonstrar, usando o 

método empírico aplicado, uma clara associação entre dividend yield e taxas de retorno das 

ações. Na mesma linha, Novis e Saito (2003) verificaram o comportamento dos preços das 

ações após o anúncio do pagamento de dividendos. Os autores encontraram uma relação 

direta entre dividend yield e o retorno anormal acumulado dessas ações no período pós-

pagamento de dividendos. Os resultados apresentaram um retorno anormal acumulado de 

21,97% nos 90 dias após o evento para as empresas que pagaram dividendos mais altos, de 
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5,16% para as companhias que pagaram dividendos intermediários e de -15,50% para as 

empresas que pagaram dividendos mais baixos. Este comportamento foi confirmado quando 

se analisaram os eventos por tipo de controlador da empresa (fundos, governos ou famílias) e 

as companhias privatizadas, bem como quando se pesquisou o retorno acumulado das ações 

em função do percentual do lucro líquido distribuído sob a forma de dividendos. 

Loss e Sarlo (2006) investigaram empiricamente o relacionamento entre investimento 

e política de dividendos, com o objetivo de identificar se as empresas brasileiras alteram sua 

política de dividendos diante das necessidades de investimentos permanentes. Os autores 

verificaram não existir relacionamento entre as políticas de dividendos e de investimentos e 

que o mercado brasileiro aponta outros elementos, que impactam nas decisões da política de 

dividendos, tais como regulamentação, a forma de aplicação desta regulamentação, 

volatilidade e outras imperfeições do mercado brasileiro. 

David, Nakamura e Bastos (2009) testaram as previsões das teorias de trade-off e 

pecking order sobre endividamento e payout. Os resultados demonstraram que as empresas 

brasileiras aumentaram a meta de remuneração, porém ainda distribuem uma proporção 

pequena dos lucros, se comparados ao padrão americano. Os autores consideram que o payout 

é inversamente proporcional às oportunidades de investimento e que os dividendos não 

variam no curto prazo para acomodar os investimentos, conforme defende a teoria do pecking 

order. A lucratividade se apresenta relevante na determinação da política de endividamento, 

sugerindo que as empresas mais lucrativas são menos endividadas, confirmando a pecking 

order, e que o tamanho das empresas mostrou ser significativo na política de endividamento, 

alinhado com as teorias do pecking order e trade-off. 

Martins e Famá (2012) revisaram a literatura sobre política de dividendos no Brasil, 

enfatizando os estudos empíricos realizados no período de 1990 até 2010, publicados nos 

principais periódicos nacionais de Administração, Contabilidade e Finanças ou disponíveis 

em anais dos principais congressos pertinentes ao assunto. Segundo os autores, os estudos 

sobre os dividendos no Brasil são recentes (com destaque a partir de 1990), diferente do 

exterior que vem pesquisando o tema desde 1950. A amostra compreende 39 trabalhos com 

variadas metodologias e períodos. Os autores buscaram agrupar os trabalhos de acordo com o 

tipo de modelo, tendo sido identificadas cinco categorias predominantes. Algumas tendências 

puderam ser percebidas, tais como: relevância da política de dividendos no mercado 

brasileiro; confirmação da existência de problemas de agência; resultados conflitantes quanto 

à hipótese da clientela; sinalização e influência dos tributos na definição da política de 

dividendos e resultados não conflitantes quanto às determinantes da política de dividendos.  
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Dos diversos artigos analisados por Martins e Famá (2012) somente duas pesquisas 

focaram a relação entre estrutura de propriedade e política de dividendos, o que pode sugerir a 

realização de novos testes. Silva (2004), com observações de 2000, analisou os efeitos da 

estrutura de propriedade no valor da empresa, estrutura de capital e política de dividendos, 

verificando ainda se existe relação entre concentração de propriedade e política de dividendos 

(MARTINS; FAMÁ, 2012). 

2.4  Hipóteses 

Sob o enfoque da Teoria da Agência a política de dividendos pode ser influenciada 

pela estrutura de propriedade de duas formas distintas como a literatura tem documentado 

(HARADA e NGUYEN, 2011). Uma primeira possibilidade está relacionada com a utilização 

da política de dividendos como um mecanismo a mais que pode ser utilizado pelos acionistas 

para disciplinar, ou monitorar, a atividade da direção executiva (hipótese de monitoramento). 

Por outro lado, a literatura tem também abordado o conflito de interesse entre acionistas 

controladores e os minoritários. Neste contexto, a política mais restritiva de pagamento de 

dividendos pode ser vista como uma forma de prejuízo para os acionistas minoritários que 

têm nos dividendos sua principal fonte de remuneração (hipótese de expropriação). Estas duas 

hipóteses estão diretamente relacionadas com os conflitos de agência que podem ser 

influenciados pela estrutura de propriedade e como tal estrutura pode interceder na política de 

dividendos. Acionistas podem decidir adotar a política de monitoramento da direção via 

política de dividendos quando entendem que um mais alto nível de pagamento de dividendos 

reduz o fluxo de caixa livre nas mãos da direção que pode, eventualmente, usar 

inadequadamente estes recursos (JENSEN, 1986). Algumas características da estrutura de 

propriedade podem favorecer esta decisão. Sob outro enfoque, o excesso de poder no controle 

da empresa em mãos de grandes acionistas controladores permite que estes tenham formas de 

remuneração mais vantajosas que os dividendos, associadas aos benefícios privados de 

controle, e que assim tenham preferência por uma política de pagamento de dividendos mais 

restritiva em detrimento de acionistas minoritários. Esta decisão também pode estar mais 

associada com determinadas características da estrutura de propriedade. 

2.4.1  Hipótese de Monitoramento da direção executiva 

Shleifer e Vishny (1986) verificaram que a concentração de propriedade contribui para 

o monitoramento das ações dos gestores uma vez que acionistas com maior poder estarão 

dispostos a arcar com os custos do controle, assim superando o problema do free-rider, 



35 
 

fortemente característico de empresas com propriedade pouco concentrada nas quais 

acionistas com pouca proporção de propriedade têm pouco interesse em assumir custos de 

monitoramento para o benefício de todos. O sistema de governança corporativa é importante 

instrumento de controle da direção da empresa para evitar que os gestores incorram em risco 

moral, passando a priorizar seus interesses em detrimento dos acionistas. O possível efeito 

positivo da alta concentração de propriedade em função desta mais efetiva ação de 

monitoramento da atividade de gestão tem sido proposto na literatura (CLAESSENS e 

DJANKOV, 1999; DEMSETZ e LEHN, 1985). 

A retenção de lucros, associada a uma política mais restritiva de dividendos, deve estar 

associada a uma política de investimento da empresa em projetos lucrativos (VPL positivo). 

Caso a empresa não disponha de boas oportunidades de crescimento, não haveria justificativa 

para a restrição na distribuição de dividendos. Em tal situação o pagamento de dividendos 

reduz o fluxo de caixa livre à disposição do diretor executivo, restringindo seu poder 

discricionário sobre o fluxo de caixa livre, limitando assim a ação dos gestores relacionada 

com eventual má utilização de tais recursos, reduzindo a possibilidade de que o gestor caia em 

risco moral e ocasione prejuízo para a empresa e acionistas. O sistema de governança 

corporativa deve ser capaz de coibir tais situações de má utilização de recursos pelo gestor. 

Há resultados que apontam que melhor qualidade do sistema de governança corporativa como 

também a melhor proteção de acionistas minoritários são fatores que contribuem para uma 

mais elevada distribuição de dividendos (LA PORTA et al., 2000; MITTON, 2005).  

A política de dividendos pode ser usada como um instrumento de controle da gestão 

ao considerar-se este como instrumento capaz de controlar o nível de fluxo de caixa à 

disposição dos gestores. A distribuição de dividendos, além de representar a remuneração ao 

acionista, também ocasiona redução de fluxo de caixa nas mãos do gestor, reduzindo o seu 

poder discricionário sobre este. Desta forma, uma política de dividendos mais favorável à 

remuneração do acionista tem sido vista como uma estratégia capaz de minimizar os conflitos 

de agência decorrentes da discricionariedade executiva (ROZEFF, 1982; EASTERBROOK, 

1984; JENSEN, 1986; LANG e LITZENBERGER, 1989). Uma corrente de pesquisa tem 

também apontado que esta utilização da política de dividendos pode ser influenciada pelas 

oportunidades de investimento da empresa. Empresas com menos oportunidades de 

crescimento teriam mais tendência em optar pela política de dividendos de mais elevada 

distribuição como forma de restringir fluxo de caixa livre nas mãos de gestores (LANG e 

LITZENBERGER, 1989; LÓPEZ-ITURRIAGA e CRISÓSTOMO, 2010).  
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Short, Zhang e Keasey (2002) encontraram evidência de efeito positivo da propriedade 

institucional sobre a política de dividendos. Este resultado é interpretado como alinhado com 

a hipótese de monitoramento da direção. Investidores institucionais estariam incrementando a 

política de dividendos como forma de controlar, ou limitar, o fluxo de caixa livre à disposição 

da direção executiva reduzindo a possibilidade de problemas de risco moral. 

Em resumo, a proposta de monitoração da direção executiva está associada à redução 

de uso discricionário de fluxo de caixa nas mãos do diretor executivo através do aumento no 

nível de distribuição de dividendos. Diferentes características da estrutura de propriedade 

podem estar associadas com esta utilização da política de dividendos. 

2.4.2  Hipótese de Expropriação de acionistas minoritários 

Diversos estudos empíricos focando a estrutura de propriedade como determinante da 

política de divindendos foram realizados. Short, Zhang e Keasey (2002) verificaram a relação 

entre política de dividendos e a estrutura de propriedade, sobretudo a propriedade em mãos de 

acionistas investidores institucionais. O efeito do acionista institucional sobre a política de 

dividendos foi analisado através dos modelos seminais de Lintner (1956), Waud (1996) e 

Fama e Babiak (1968). Short, Zhang e Keasey constataram uma negativa relação entre 

acionista com atuação gerencial e a política de dividendos, o que sinaliza evidência na direção 

da hipótese de expropriação de riqueza dos acionistas minoritários por parte dos insiders. 

Sob o arcabouço teórico da Teoria da Agência, o problema do acionista minoritário é 

sua possível expropriação, seja por parte da direção da empresa (PEASNELL, POPE e 

YOUNG, 2003; JENSEN, 1986), como por parte dos acionistas controladores (GADHOUM, 

LANG e YOUNG, 2005; SHLEIFER e VISHNY, 1997; CUERVO, 2002; DYCK e 

ZINGALES, 2004; FACCIO, LANG, e YOUNG, 2001), uma vez que ambos têm a 

possibilidade de extrair benefícios privados da empresa, associados ao controle da mesma, à 

custa dos acionistas minoritários.  

Atenção aos conflitos de interesses entre acionistas controladores e minoritários tem 

sido dada pela pesquisa, principalmente pelo fato de que o poder dos acionistas controladores 

talvez tenha mais força que aquele detido pelos gestores uma vez que em ambientes com alta 

concentração de propriedade, a direção executiva costuma estar subordinada diretamente aos 

acionistas controladores que têm poder sobre a manutenção desta à frente da empresa 

(SHLEIFER e VISHNY, 1997; CUERVO, 2002; DYCK e ZINGALES, 2004; FACCIO, 

LANG, e YOUNG, 2001). Acionistas controladores têm a possibilidade de extrair benefícios 

privados de controle aos quais os minoritários não têm acesso, como a transferência de ativos 
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e lucro entre empresas, bem como o uso de ativos da empresa como garantias de empréstimos 

de outras, ou até mesmo o uso de recursos da empresa para benefício pessoal direto (DYCK e 

ZINGALES, 2004; LA PORTA, LOPEZ-DE-SILANES e SHLEIFER, 2000; NENOVA, 

2003; SHLEIFER e VISHNY, 1997). Este poder de acionistas controladores pode gerar um 

desinteresse destes pela remuneração na forma de dividendos que é o principal retorno dos 

acionistas minoritários, além de poder causar prejuízos maiores como redução de lucro e 

perda de valor da empresa (FACCIO, LANG, e YOUNG, 2001; SHLEIFER e VISHNY, 

1997). Há evidência da depreciação de valor de empresa em consequência dos benefícios 

privados de controle e também de que a menor concentração de propriedade pode contribuir 

para reduzir a proprensão ao uso de tais vantagens (CLAESSENS e DJANKOV, 1999; 

FACCIO, LANG, e YOUNG, 2001) 

Neste contexto de conflito de interesses entre acionistas controladores e minoritários, 

os benefícios privados de controle, ou a alta concentração de propriedade, tendem a contribuir 

para a adoção de uma política de dividendos mais restritiva, em prejuízo dos acionistas 

minoritários. como evidência já documentada nesta direção na Alemanha e Finlândia, por 

exemplo (GUGLER e YURTOGLU, 2003; MAURY e PAJUSTE, 2002). A propriedade 

interna também apresenta sinais de atuar na direção da hipótese de expropriação (SHORT, 

ZHANG e KEASEY, 2002). Em resumo, a proposta de expropriação está relacionada à 

redução do nível de distribuição de dividendos com prejuízo para os acionistas minoritários 

que têm nesta sua principal forma de remuneração por seu investimento. Diferentes 

características da estrutura de propriedade podem estar associadas a esta política de 

dividendos. 

2.4.3  A estrutura de propriedade como fator determinante da política de dividendos 

A estrutura de propriedade diz respeito à forma como está distribuída a propriedade 

das ações da mesma, o que indicará quem detém direitos sobre o controle e o fluxo de caixa 

da empresa. A questão dos direitos de controle e sobre o fluxo de caixa pode ter reflexo sobre 

a política de dividendos. Um acionista com seus direitos concentrados sobre o fluxo de caixa 

terá um maior interesse em uma política de distribuição de mais dividendos. Por outro lado, 

acionistas com direitos centrados no controle da empresa, notadamente acionistas com 

grandes proporções de ações, podem ter outras formas de obtenção de retorno por seu 

investimento, podendo desta forma ter menos interesse em elevados pagamentos de 

dividendos. Neste contexto, alguns aspectos da estrutura de propriedade podem favorecer a 

preferência por determinada política de dividendos. Aí pode ser mencionado: a concentração 
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de propriedade; a propriedade interna; a existência de acordo de acionistas; a natureza, ou 

identidade, dos principais acionistas da empresa, seja família, outra empresa, o Governo, 

fundos de pensão, ou outros. De fato, a literatura tem documentado efeito da estrutura de 

propriedade sobre a política de dividendos (ROSS, WESTERFIELD e JAFFE, 2002; LA 

PORTA, LOPES-DE-SILANES e VISHNY, 2000; LOW et Al., 2001;  ROSS, 

WESTERFIELD e JAFFE, 2002; KHAN, 2006;  LEE, ROLL e SUBRAHAMANYAM, 

2006; LEE, 2010; HARADA e NGUYEN, 2011; BOHREN, JOSEFSEN e STEEN, 2012). 

Características da estrutura de propriedade podem ter influência sobre a política de 

dividendos. Algumas de tais características podem contribuir para uma política de dividendos 

mais restritiva, em sintonia com a hipótese de expropriação. Por outro lado, é possivel 

também haver determinadas configurações de estrutura de propriedade que favoreçam uma 

política de mais elevada distribuição de dividendos, em concordância com a hipótese do 

monitoramento. 

La Porta, Lopéz-de-Silanes e Vishny (2000), por exemplo, testaram dois modelos de 

custos de agência para o pagamento de dividendos. No primeiro modelo os dividendos são 

pagos porque os acionistas minoritários pressionam os gestores da empresa a não usar os 

lucros em benefício próprio. Se diluída a propriedade, verifica-se um efeito positivo para o 

pagamento de dividendos. No segundo modelo, observa-se o interesse dos gestores por 

patrimônio líquido, não estando eles muito propensos a pagar dividendos. Se concentrada, a 

estrutura de propriedade pode apontar para um efeito negativo quanto ao pagamento de 

dividendos. No primeiro modelo o elevado pagamento de dividendos está associado à 

proteção legal dos acionistas minoritários, sendo uma indicação da existência de controle 

diretivo.  

Ross, Westerfield e Jaffe (2002) encontraram resultados que indicam que quando a 

propriedade de uma empresa é bastante diluída é comum ocorrer conflitos de interesses entre 

administradores e acionistas. Sem propriedade e com pouco poder para proteger suas 

posições, os administradores podem ser motivados a agir favoravelmente ao atendimento de 

objetivos próprios e egoístas, em detrimento dos interesses dos acionistas. Para mitigar tais 

conflitos é prática comum que algumas empresas comprometam o fluxo de caixa excedente 

com pagamento de dividendos, de modo a evitar o uso indevido deste fluxo pelos 

administradores. 

Lee (2010), a exemplo de La Porta, Lopéz-de-Silanes e Vishny (2000), investigou a 

influência dos acionistas minotários sobre a política de dividendos, em 63 empresas de grande 

porte da Austrália, de 2004 a 2008. A evidência empírica mostra que os gestores destas 
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empresas estão mobilizando-se para atender aos acionistas minoritários que preferem o 

pagamento de dividendos. Os gestores buscam melhorar a reputação (teoria da sinalização) da 

empresa e seu mercado, além de agregar valor aos produtos e serviços.  O autor inseriu alguns 

fatores de controle como, tamanho, rentabilidade, alavancagem, dentre outros, e utilizou 

dados em painel desbalanceado com 315 observações. 

Harada e Nguyen (2011), analisando empresas japonesas, estudaram o papel da 

concentração de propriedade na política de dividendos. Verificaram que a concentração de 

propriedade está relacionada negativamente com o pagamento de dividendos para as empresas 

com lucros crescentes e baixo endividamento, o que estaria em linha com a hipótese de 

expropriação de riqueza dos minoritários. O pagamento de dividendos proporciona um 

controle e um alinhamento entre as decisões gerenciais e os interesses dos acionistas. Para 

acionistas majoritários, Harada e Nguyen (2011) identificaram não haver interesse destes em 

pagar dividendos, o que impõe um certo grau de conflito de interesses entre os acionistas 

majoritários e minoritários. 

Bohren, Josefsen e Steen (2012) investigaram se a política de dividendos é 

influenciada por alta propriedade interna (insiders). Os autores sugeriram que os gestores com 

direito a voto utilizam a política de dividendos para mitigar os conflitos entre majoritários e 

minoritários. Em particular, os pesquisadores investigaram se a decisão de pagar dividendos 

mitiga ou intensifica os custos de agência. Os resultados indicam que as empresas controladas 

por diretores que não são proprietários pagam mais dividendos do que aquelas controladas por 

insiders. Esta evidência sugere que o pagamento de dividendos mitiga os custos de agência 

indicando que empresas com gestores não detentores de propriedade estão mais propensas à 

hipótese de monitoramento diretivo.  

Outras questões não ligadas ao controle diretivo, mas associadas à estrutura de 

propriedade, também foram pesquisadas.  Khan (2006) através de dados em painel de 330 

grandes empresas listadas na bolsa de valores da Inglaterra, no período de 1985 a 1997, 

investigou se existe uma relação sistemática entre a política de dividendos e as características 

da estrutura de propriedade das organizações. Constatou-se uma relação negativa, mas não 

linear, entre dividendos e a concentração de propriedade. Positiva quando relacionada ao nível 

de propriedade das sociedades anônimas de seguros e negativa quando o acionista é um 

investidor individual. Segundo Khan (2006), a propriedade das empresas inglesas tende a ser 

muito dispersa. Conforme o Office of National Statistic, por mais de duas décadas, 

aproximadamente 50% das ações ordinárias das empresas listadas na London Stock Exchage 

ficaram nas mãos de companhias de seguros, fundos de pensão e outras instituições 
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financeiras. Numa sub-amostra de 281 empresas, percebe-se que se a participação é bastante 

dispersa quando as ações estão nas mãos de fundos de pensão e companhias de seguros, pois 

em geral estas detêm aproximadamente 3% das ações, porém mais concentrada se nas mãos 

de investidores individuais, com participações acima de 10%.  

López-Iturriaga e Crisóstomo (2010), analisando 213 empresas brasileiras com ações 

na Bolsa de São Paulo (Economática), no período de 1995 a 2004, verificaram se a estrutura 

de capital, a política de dividendos e a estrutura de propriedade afetam o valor da empresa, 

influenciadas pela presença ou ausência de oportunidades de crescimento. Consistente com 

pesquisas anteriores, os autores concluiram que as oportunidades de investimento afetam 

fortemente a estrutura de capital, a política de dividendos e a estrutura de propriedade, e 

consequentemente o valor da empresa. Observou-se que a política de dividendos afeta o valor 

da empresa, na presença e na ausência de oportunidades de crescimento. A exemplo do 

endividamento, a política de dividendos desempenha um papel disciplinador diretivo 

(hipótese monitoramento).  

Holanda e Coelho (2012) verificaram se o efeito clientela diferencia marginalmente a 

política de dividendos de 410 empresas brasileiras listadas na BM&FBovespa, no período de 

1998 a 2010. A evidência sugere uma associação entre a decisão de declarar dividendos e o 

seu montante e o efeito clientela. Segundo os autores, a teoria do efeito clientela postula que 

existem investidores que preferem o pagamento de dividendos e outros, os ganhos de capital, 

e para cada preferência destes investidores, existem empresas com políticas adequadas para 

atendimento destas. Os fatores estudados foram os representativos da estrutura de 

propriedade, do sistema de governança e do tipo de acionistas.  A hipótese de impacto do 

efeito clientela sobre a política de dividendos e o seu montante foram verificadas. Os atributos 

relacionados à concentração de propriedade foram os fatores não econômicos que mais 

afetaram marginalmente a política de dividendos. Os fatores operacionais como, geração de 

caixa, rentabilidade do patrimônio líquido, retorno de mercado e tamanho do ativo, também 

afetam a declaração de dividendos e o seu montante. 

Esta argumentação motiva a proposição da hipótese de que a estrutura de propriedade 

da empresa brasileira afeta a política de dividendos, seja por questões associadas ao 

monitoramento da atividade diretiva, como também por tendência à expropriação de 

acionistas minoritários. 

H1 – Características da estrutura de propriedade influenciam a política de dividendos 
da empresa brasileira. Esta influência pode estar alinhada ao objetivo de monitoração da 
direção executiva, levando a um efeito positivo da característica específica da estrutura de 
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propriedade sobre o nível de pagamento de dividendos. Por outro lado, esta influência pode 
estar associada à expropriação de acionistas minoritários, ocasionando um efeito negativo 
sobre o nível de pagamento de dividendos. 

2.4.4  O tamanho das empresas como fator determinante da política de dividendos 

O tamanho da empresa tem demonstrado impactar nas decisões relacionadas à política 

de dividendos das empresas. Empresas grandes, maduras, são mais propensas a pagar 

dividendos, pois, tendem a ter mais fluxo de caixa, e não têm a necessidade urgente de 

investir em projetos para crescimento, comparativamente às empresas nascentes. Ao 

contrário, empresas pequenas, necessitam de muito capital para financiar projetos que 

proporcionem crescimento, tendo assim a tendência a reter lucros para investimento, 

restringindo o pagamento de dividendos. O efeito positivo do tamanho da empresa sobre o 

nível de distribuição de dividendos tem sido documentado em diferentes mercados (MITTON, 

2004; DENIS e OS0B0V, 2008; AGGARWAL e KYAW, 2010; HOLANDA e COELHO, 

2012; BAE, CHANG e KANG, 2012; FAMA e FRENCH, 2012; BROCKMAN e UNLU, 

2011; CYERT, KANG e KUMAR, 1996; FUTEMA, BASSO e KAYO, 2009).  

Para crescer as empresas investem em projetos que alavancam a produção de produtos 

e/ou serviços e planejam a logística para consecução de seus objetivos de vendas. As 

empresas recém constituídas, bem como aquelas em franco crescimento, necessitam de capital 

para financiar os seus projetos. Tal capital, será obtido por financiamento através dos recursos 

próprio ou de endividamento. As empresas médias ou pequenas, com perspectivas de 

crescimento, terão efeito negativo sobre à política de dividendos. Por outro lado, empresas 

grandes, maduras, que não necessitam de capital para investimento em projetos, poderão fazer 

uso do fluxo de caixa livre para o pagamento de dividendos. É o que se observa nos estudos 

empíricos anteriores, ou seja, quanto maior a empresa maior será a probabilidade de pagar 

dividendos. 

Denis e Osobov (2008) verificaram que é alta a propensão de pagamento de 

dividendos por parte das empresas de grande porte, mais rentáveis e que os lucros retidos 

constituem uma fração significativa do patrimônio líquido. Tratou-se de uma pesquisa em 

países desenvolvidos, no período de 1994 a 2002. A amostra longitundinal (dados em painel), 

que buscou verificar se as políticas de dividendos assemelham-se entre os países,  

compreendeu os Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, França, Alemanha e Japão.  A 

evidência não suporta as teorias de sinalização e efeito clientela, mas estão alinhadas com os 

pressupostos das teorias da agência e do custo baseado no ciclo de vida das empreas 
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(lifecycle), que preconiza que as empresas grandes pagarão dividendos para reduzir o fluxo de 

caixa em poder dos gestores. 

Como exceção, se apresentou negativa a relação entre tamanho e política de 

dividendos em pesquisa conduzida por Bohren, Josefsen e Steen (2012). Os autores avaliaram 

bancos comerciais e de poupança. Foram avaliados 287 bancos da Noruega, listados na bolsa 

de valores de Oslo (Oslo Stock Exchange). São 118 bancos comerciais e 169 bancos de 

poupança.  O tamanho médio (ativo) dos bancos comerciais é 4 vezes maior que dos bancos 

de poupança.  Bohren, Josefsen e Steen (2012) justificam que bancos menores buscam 

diminuir a assimetria informacional quando pagam mais dividendos.  

Aggarwal e Kyaw (2010), examinaram o papel da multinacionalidade das empresas 

como fator determinante da estrutura de capital e da política de investimento. Fizeram uso de 

um sistema de equações simultâneas, pois consideraram haver interdependência  entre os 

elementos política de dividendos e estrutura de capital. Com o sistema de equações 

simultâneas os resultados apresentaram uma relação positiva e significativa entre os fatores, 

enquanto que com o modelo de equação única os resultados apresentaram uma relação 

negativa. Os autores argumentam que os achados estão consistentes com outras pesquisas 

empíricas e contrariam a teoria das finanças que apontam que as empresas multinacionais são 

maiores e mais diversificadas e sugerem uma maior capacidade de endividamento. É sempre 

muito importante acrescentar fatores de controles para mensurar, de forma mais eficaz, os 

impactos de algumas variáveis sobre as outras. A alavacagem operacional, por exemplo, 

reflete um maior risco dos negócios. Empresas com maior alavancagem operacional em geral 

apresentam maior risco de falência e menor alavancagem financeira. Portanto, o tamanho da 

empresa e o setor ao qual ela pertence poderão impactar na política de dividendos e na 

estrutura de capital da mesma. A teoria trade-off sugere uma relação entre a alavacagem, os 

custos de falência e os benefícios fiscais. A teoria da agência supõe uma relação positiva entre 

o fluxo de caixa livre e o pagamento de dividendos. A teoria pecking order indica que firmas 

mais rentáveis são mais propensas a menores níveis de alavancagem  (AGGARWAL e 

KYAW, 2010).   

Quanto maior a empresa, mais madura ela se encontra no estágio do seu ciclo de vida. 

Em geral, segundo a teoria do ciclo de vida, as empresas maduras não demandam de seu fluxo 

de caixa livre para financiamento de novos projetos, o que possibilitará o uso deste para 

pagamento de dividendos como distribuição de lucros. A maioria dos estudos empíricos 

anteriores tem demonstrado uma relação positiva entre o tamanho da empresa e a política de 

dividendos (MITTON, 2004; DENIS e OS0B0V, 2008; AGGARWAL e KYAW, 2010; 
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HOLANDA e COELHO, 2012; BAE, CHANG e KANG, 2012; FAMA e FRENCH, 2012; 

BROCKMAN e UNLU, 2011; CYERT, KANG e KUMAR, 1996; FUTEMA, BASSO e 

KAYO, 2009). Portanto, quanto maior a empresa, melhor é sua capacidade, ou propensão, de 

distribuir retorno para os acionistas na forma de dividendos, o que motiva a proposição deste 

efeito positivo do tamanho sobre o pagamento de dividendos no Brasil, também alinhado com 

a hipótese de monitoramento diretivo. 

H2 – O tamanho da empresa tem efeito positivo sobre o pagamento de dividendos. 

2.4.5  A alavancagem como fator determinante da política de dividendos 

Segundo Futema, Basso e Kayo (2009), a estrutura de capital e a política de 

dividendos são dois dos temas mais estudados em finanças corporativas. Por exemplo, Fama e 

French (2002) fizeram uma análise conjunta destes dois temas sob o enfoque das teorias 

trade-off e pecking order. Futema, Basso e Kayo (2009) adaptaram o estudo de Fama e 

French à realidade brasileira, para o período de 1995 a 2004 e adicionaram mais um elemento, 

os juros sobre o capital próprio. Os resultados indicam que a distribuição de lucros no Brasil é 

baixa quando comparada às empresas americanas. Dentre algumas particularidades presentes 

no mercado brasileiro os autores enfatizam a introdução dos juros sobre o capital próprio 

como forma alternativa de distribuição de lucros. Tal prática pode ser encarada como uma 

forma de pagamento de dividendos, com uma vantagem, que é a dedução das alíquotas de 

imposto de renda e contribuição social. O foco da pesquisa é verificar a relação entre estrutura 

de capital, política de dividendos e juros sobre o capital próprio, confrontando os resultados 

com as expectativas das teorias trade-off e pecking order, seguindo o modelo de Fama e Frech 

(2002). 

A decisão sobre a forma de financiar o investimento da empresa, ou seja, a decisão 

sobre a estrutura de capital da mesma, pode ter reflexo na política de dividendos. A empresa 

que opta por financiar-se utilizando recursos internos, através da retenção de lucros, tenderá a 

comprometer seu fluxo de caixa com o financiamento do investimento, e, assim reduzirá seu 

pagamento de dividendos. Ao decidir financiar-se utilizando financiamento externo a empresa 

estará comprometendo seu fluxo de caixa futuro com o pagamento de dívidas, o que também 

contribuirá para uma política restritiva de dividendos (FUTEMA; BASSO; KAYO, 2009; 

LEE, 2010; CRISÓSTOMO; LÓPEZ-ITURRIAGA, 2011; BAE; CHANG; KANG, 2012; 

BOHREN; JOSEFSEN; STEEN, 2012). Esta argumentação é favorável à hipótese que 

endividamento interfere negativamente na distribuição de dividendos embora os resultados 

ainda não sejam conclusivos. Bae, Chang e Kang (2012) investigaram 33 países no período de 
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93 a 2004, Lee (2010) investigou empresas australiana de 2004 a 2008 e Bøhren, Josefsen e 

Steen (2012) investigaram bancos noruegueses no período de 89 a 2002, e todos identificaram 

ser negativa a relação entre taxa de alavancagem e a política de dividendos. Na contramão, 

Brockman e Unlu (2011), investigaram diversos países no período de 96 a 2007 e 

encontraram evidência que quanto maior for a taxa de alavancagem, maiores serão os 

dividendos pagos. 

Crisóstomo e López-Iturriaga (2011) também analisaram aspectos relacionados à 

estrutura de propriedade. Fizeram uma revisão da literatura para verificar os diversos aspectos 

considerados pelas teorias que tentam explicar o processo de distribuição de recursos para 

financiamento dos projetos e teorias que abordam elementos relacionados à estrutura de 

capital. De uma forma geral, buscam elucidar aspectos ligados às imperfeções do mercado e 

seus efeitos sobre a política de investimento corporativo. A literatura trata o assunto sob dois 

enfoques. O primeiro investiga se o mercado de capitais tem capacidade para distribuir 

adequadamente os recursos para as empresas demandantes. E o segundo enfoque, está 

orientado para verificar se os recursos são alocados eficazmente dentro da organização.  Os 

autores concluiram que fatores de diversas naturezas podem influenciar no processo de 

alocação de recursos no mercado e consequente financiamento das organizaões. 

A argumentação sobre o uso da dívida como ferramenta de controle diretivo, como 

também aquela sobre necessidade de financiamento com recursos próprios, ambas com 

evidência empírica no mercado brasileiro (KALATZIS, AZZONI e ACHCAR, 2008; 

CRISÓSTOMO, LÓPEZ-ITURRIAGA e VALLELADO, 2014; CRISÓSTOMO, LÓPEZ-

ITURRIAGA e VALLELADO, 2011; LÓPEZ-ITURRIAGA e CRISÓSTOMO, 2010) 

motivam a proposição da hipótese que o endividamento da empresa brasileira impacta 

negativamente a distribuição de dividendos. 

H3 – A alavancagem tem efeito negativo sobre o pagamento de dividendos. 

2.4.6  A rentabilidade como fator determinante da política de dividendos. 

O fator rentabilidade como explicativo da política de dividendos é um dos mais 

antigos utilizados. Nos estudos seminais de Lintner (1958) e Gordon (1967) já se apresentava 

muito coerente que o pagamento de dividendos ocorrerá somente se a empresa poder contar 

com lucro auferido pelas suas receitas. Como pagar dividendos se o resultado da empresa não 

oferecer fluxo de caixa livre?  As pesquisas que se seguiram apontaram numa mesma direção, 

informando que o pagamento de dividendos está condicionado aos resultados do negócio, 
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sobretudo quando os resultados são suficientes para o pagamento dos custos, despesas, 

investimento do negócio e sobra um motante para distribuir aos acionistas.   

Fama e Babiak (1968) investigaram os fatores determinantes da política de dividendos. 

Eles utilizaram, como ponto de partida, e fazendo alguns ajustes, o modelo para pagamento de 

dividendos desenvolvido por Lintner (1956 e 1963). Para os autores o modelo de Lintner, que 

explica a mudança no pagamento de dividendos do ano t-1 para o ano t, é uma regressão 

contendo uma constante, o nível de pagamento de dividendos do ano t-1 e o nível de 

lucratividade do ano corrente t.Tal modelo mostrou-se muito eficiente. Inicialmente, Fama e 

Babiak (1968) identificaram, considerando uma amostra de 392 empresas, no período de 1946 

a 1964 (19 anos), que o incremento na variação das taxas de lucratividade sugere um 

incremento nas taxas de variações dos dividendos pagos.  

Bar-Yosef e Venezia (1991) encontraram um efeito negativo entre dividendos e a 

variabilidade dos lucros e que os dividendos têm a propriedade de auto-perpetuação. Se estes 

forem observados ao longo do tempo verifica-se que os administradores são levados a 

continuar pagando dividendos.  Dividendos e ganhos funcionam como sinalizadores de fluxo 

de caixa e desempenham um papel importante junto aos acionistas.  Ademais, os autores 

obtiveram novas explicações sobre o modelo de Lintner e constatação de outras estatísticas 

como: Uma correlação negativa entre nível de dividendos e a variabilidade de fluxo de caixa e 

ganhos. 

Fama e French (2002) concluiram que empresas mais rentáveis pagam altos 

dividendos e aquelas com altos investimentos estão propensas a pagar baixos dividendos. 

Também ficou evidenciado que existe uma relação positiva entre o tamanho da firma, a 

alavancagem e o pagamento de dividendos. Empresas mais rentáveis aumentarão o fluxo de 

caixa livre disponível, trazendo problemas de agência entre o acionista e os diretores. Para 

mitigar tais problemas, se a empresa não tiver bons projetos para investir, deverá pagar 

dividendos para diminuir o fluxo de caixa livre à disposição dos gestores.  

Figueiredo (2002) investigou a relação entre as mudanças na política de dividendos e 

as alterações nas taxas de ganhos futuros das empresas brasileiras de 1986 a 2000. Foi 

encontrada evidência positiva para relação entre mudanças no pagamento de dividendos e 

alteração dos lucros no ano zero. No ano um foi encontrado relação siginificativa, porém 

negativa, e no ano dois não evidenciou-se significância no teste t.  

Hussainey, Mgbame e Mgbame (2011) verificaram a relação entre política de 

dividendos e a volatilidade dos preços das ações de empresas do Reino Unido. Verificaram 

uma relação positiva entre os dividendos sobre os ganhos e a volatilidade dos preços das 
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ações, e uma relação negativa entre o payout e a volatilidade dos preços das ações. Ademais, 

verificaram que os fatores crescimento, tamanho, lucratividade e  estrutura de capital 

explicam a volatilidade nos preços das ações das empresas do Reino Unido. 

A argumentação é que o pagamento de dividendos é dependente, e diretamente 

proporcional, à rentabilidade da empresa, ou seja, a empresa será mais capaz de remunerar 

seus acionistas à medida que logre mais elevada rentabilidade. De fato, há evidência empírica 

de um efeito positivo da rentabilidade sobre a distribuição de dividendos (AIVAZIAN, 

BOOTH E CLEARY, 2003; FAMA E FRENCH, 2012; BROCKMAN E UNLU, 2011; LEE, 

2010; FUTEMA, BASSO E KAYO, 2009; LÓPEZ-ITURRIAGA E CRISÓSTOMO, 2010; 

FAMA E BABIAK, 1968). Esta utilização do lucro para pagamento de dividendos está na 

direção da hipótese monitoramento da gestão uma vez que a mais elevada distribuição de 

dividendos reduz a disponibilidade de fluxo de caixa livre nas mãos do gestor. 

Outras considerações a respeito dos lucros também têm sido apresentadas sob o 

arcabouço teórico da estrutura de capital e do financiamento do investimento. As empresas 

podem decidir utilizar o lucro para financiar seus projetos de investimento e maximizar suas 

oportunidades de crescimento. Esta é a proposta da teoria Pecking order, ou de hierarquia de 

fontes de financiamento, que preconiza que a empresa terá preferência por fontes de 

financiamento de menor custo. A retenção de lucros é apresentada como de menor custo 

frente à dívida ou emissão de ações. Sob este enfoque, também há evidência documentada do 

efeito negativo da rentabilidade sobre a política de distribuição de dividendos (BAR-YOSEF 

E VENEZIA, 1991; LEE E CHANG, 1986; HOLANDA E COELHO, 2012). A reduzida 

distribuição de dividendos em função da utilização de lucros retidos para financiar 

investimento não pode, entretanto, ser classificada como expropriação de acionistas 

minoritários uma vez que maximizar oportunidades de crescimento significa criação de valor 

futuro. 

Esta argumentação leva à proposição de que a rentabilidade é impulsionadora de 

dividendos em sintonia com a proposição de monitoração da gestão. 

H4 – A rentabilidade tem efeito positivo sobre o pagamento de dividendos. 

2.4.7  As oportunidades de crescimento - fator determinante da política de dividendos. 

As oportunidades de crescimento estão relacionadas ao segmento de atuação da 

empresa, às circunstâncias econômicas, ao ciclo de vida da empresa, dos produtos, dentre 

outros fatores. Estudos empíricos têm mostrado existir uma relação entre empresas com boas 

expectativas de crescimento e a política de dividendos. Em consonância com a proposição da 
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teoria de hierarquia de fontes de financiamento, empresas com oportunidades de crescimento 

tendem a reter lucros para financiar investimento, e assim reduzem a distribuição de 

dividendos. É o que se pode observar no Gráfico 1 elaborado com informações de empresas 

nova-iorquinas, de dividend yield e dividend payout, indicando que quanto maior as 

expectativas de crescimento, menores serão os percentuais de dividendos envolvendo os dois 

fatores (DAMODARAN, 2004). 

Gráfico 3 - Dividend Yield & Payout 

 

FONTE: Damodaran (2004) 

Através de uma análise univariada Denis e Osobov (2008) identificaram as 

características das empresas que pagam e aquelas que não pagam dividendos. Os elementos 

que explicitam tais características são os valores médio da rentabilidade, oportunidades de 

crescimento, tamanho da empresa e o lucro que representa uma considerável fração do 

patrimônio líquido das empresas para cada país. Ficou evidente que as empresas que pagam 

dividendos são aquelas mais rentáveis, maiores e que os lucros são representativos com 

relação ao patrimônio líquido. Esta análise descritiva inicial não fornece subsídio para 

relacionar as oportunidades de crescimento das empresas, nos países estudados, às suas 

políticas de dividendos.  

Mitton (2004) mostrou que um elevado nível de Governança corporativa, em países 

emergentes, está relacionado positivamente com o pagamento de dividendos. Mitton (2004) 

verificou não ser irrelevante o comportamento dos pagamentos dos dividendos. 

Adicionalmente, verificou-se que quando a empresa tem boas expectativas de crescimento, a 
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associação com o pagamento de dividendos é negativa, mesmo com um elevado nível de 

governança corporativa.  

Os estudos empíricos anteriores sugerem que uma empresa com oportunidades de 

crescimento deverá reter seus lucros para reinvestir na sua capacidade produtiva e 

proporcionar maior riqueza aos acionistas, através da elevação do seu valor de mercado. Esta 

pesquisa verificará se as empresas com oportunidades de crescimento pagarão menos 

dividendos do que aquelas com menores oportunidades de crescimento.  

O uso dos recursos para atender as oportunidades de crescimento apresenta uma dupla 

interpretação, ambas com conotação positiva. A maximização de oportunidades de 

crescimento contribui para criação de valor futuro para a empresa. E, sob o enfoque da Teoria 

da Agência, o financiamento destas oportunidades com lucro retido também é positivo para 

evitar utilização indevida de fluxo de caixa livre pela direção executiva, contribuindo para a 

redução de conflitos de agência, em linha com a com a hipótese de monitoramento. Esta 

argumentação da direção do benefício do uso de lucros retidos para financiar investimento 

motiva a proposição da hipótese que prevê um efeito negativo das oportunidades de 

crescimento sobre o nível de pagamento de dividendos. 

 
H5 – As oportunidades de crescimento têm efeito negativo sobre o pagamento de 

dividendos. 
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3  METODOLOGIA 

Segundo Collis e Hussey (2005, p. 54) “a palavra paradigma refere-se ao progresso da 

prática científica com base na filosofia e nas suposições de pessoas sobre o mundo e a 

natureza do conhecimento.” Os autores ensinam ainda que o positivismo dá importância aos 

fatos e às causas dos fenômenos sociais, em detrimento da subjetividade do indivíduo. Esta 

corrente considera que as ciências naturais fornecem os elementos preponderantes para 

orientar os estudos voltados para explicar o comportamento humano. Ou seja, deve-se deixar 

de lado palpites, experiências e intuição para privilegiar o raciocínio lógico. 

No caso, esta pesquisa é orientada pelo paradigma positivista e quanto à abordagem, 

trata-se de uma pesquisa quantitativa.  Sampieri, Collado e Lúcio (2006) ensinam que o 

enfoque quantitativo, com muita frequência, faz uso da estatística para tirar conclusões sobre 

o comportamento de uma população. 

3.2  ECONOMETRIA 

3.2.1  DADOS EM PAINEL 

A análise de dados é conduzida através de um conjunto longitudinal, ou seja, dados em 

painel. Esta técnica permite estudar o comportamento das variáveis de uma única empresa ao 

longo do tempo e de várias empresas num aspecto de tempo pontual. A análise de dados em 

painel amplia o número de observações e diminui os problemas de variáveis omitidas. Uma 

das vantagens de dados em painel é a possibilidade de controlar a heterogeneidade das 

observações. Tal heterogeneidade pode não ser constante ao longo do tempo, e poderá 

produzir estimadores enviesados. Portanto, considerar indivíduos em corte transversal e 

longitudinal promoverá um maior número de observações, maior variabilidade dos dados, 

menor colinearidade entre as variáveis, maior número de graus de liberdade e maior eficiência 

nas estimações. Enfim, a utilização de dados em painel permite conjugar a variedade de 

comportamentos de diversos indivíduos com a dinâmica de ajustamento relacionada aos 

diferentes momentos (PINDYCK; RUBINFELD, 2004). 

O modelo geral para dados em painel é: 
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Onde, i representa o indivíduo e t o período de tempo em análise.  é o intercepto,  

o coeficiente angular da n-ésima variável explicativa do modelo. Em notação matricial para o 

i-ésimo indivíduo tem-se: 

 

Yi e  são vetores de dimensão (T x 1) com T variáveis dependentes e T erros. Xi é 

uma matriz de dimensão (T x K) com as variáveis independentes do modelo.  é a k-ésima 

variável explicativa para o indivíduo i no instante t.  é a matriz dos parâmetros a serem 

estimados. 

Neste modelo geral, tem-se um intercepto e um coeficiente para cada indivíduo e cada 

período de tempo. Desta forma, não existe uma solução pois são mais parâmetros a serem 

estimados do que observações disponíveis. Para operacionalização do modelo, faz-se 

necessário impor algumas suposições. Os modelos mais utilizados que combinam corte 

transversal e séries temporais, com algumas suposições são: Modelo de Regressões 

Aparentemente Não-Relacionado, Modelo de Efeitos Fixo e Modelo de Efeitos Aleatórios. 

3.2.1.1 Modelo de Regressões Aparentemente Não-Relacionadas  (RANR) 

A suposição feita para o modelo de Regressões Aparentemente Não-Relacionadas é: 

 

Assim a RANR considera que o intercepto e os coeficientes são diferentes para os 

indivíduos mas são constantes no tempo. Então o modelo resulta em: 

 

Que na notação matricial temos: 

 

Outras suposições acerca do modelo são: 

 

A variância do erro é constante, mas varia de uma equação para outra, resultando em 

heterocedasticidade entre as diferentes unidades observadas.  
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Existe correlação entre os termos de erro das diferentes equações para o mesmo 

período de tempo, correlação contemporânea, e pode surgir por omissão de variável. O 

método dos Mínimos Quadrados Ordinários produzirá estimadores viesados devido à esta 

correlação, e os Mínimos Quadrados Generalizados produzirá melhores estimadores. 

3.2.1.2  Modelo de efeito fixo 

No modelo de efeito fixo busca-se controlar o efeito das variáveis omitidas que variam 

entre os indivíduos, mas são constantes ao longo do tempo. Para tanto o intercepto varia entre 

os indivíduos mas é constante ao longo do tempo; entretanto, os coeficientes são constantes 

entre os indivíduos e ao longo do tempo. As suposições são: 

 

Então o modelo será assim: 

 

Que na notação matricial temos: 

 

Neste modelo tem-se um intercepto para cada indivíduo e os coeficientes não variam 

entre os indivíduos nem ao longo do tempo. As diferenças de comportamento entre os 

indivíduos deverão ser captadas pelos interceptos e pode ser interpretado como o efeito das 

variáveis omitidas. 

3.2.1.3  Modelo de efeito aleatório 

O modelo de efeito aleatório tem as mesmas suposições do modelo de efeito fixo, ou 

seja, o intercepto varia entre os indivíduos mas são constantes ao longo do tempo, e os 

coeficientes são constantes entre os indivíduos e ao longo do tempo. A diferença entre os 

modelos está no tratamento com relação ao intercepto. 

No modelo de efeito fixo o intercepto é tratado como parâmetro fixo e no modelo do 

efeito aleatório o intercepto é tratado como parâmetro aleatória. Este método considera que os 

indivíduos são amostras aleatórias de uma população maior de indivíduos. Os n interceptos 

serão: 
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O intercepto  é composto pelo intercepto do modelo de efeito fixo  que capta o 

comportamento dos indivíduos e outro componente, , que se trata do intercepto 

populacional. O modelo geral é: 

 

A notação matricial é: 

 

Outras suposições acerca do modelo são: 

 

 

As duas primeiras suposições indicam que o erro é homocedástico, pois a média é zero 

e a variância é constante. 

 

Tem-se autocorrelação, pois os erros dos mesmos indivíduos, em tempos diferentes, 

são correlacionados. 

 

Não existe correlação contemporânea, pois os erros de diferentes indivíduos, no 

mesmo tempo, não são correlacionados. 

3.2.2  MÉTODOS ECONOMÉTRICOS 

Para mensuração dos estimadores, foram utilizadas diversas técnicas de regressão, 

possibilitando a confirmação ou não dos efeitos: (a) regressão múltipla, através do método dos 

Mínimos Quadrados Ordinários (MQO), (b) Regressão múltipla através do método de 

Mínimos Quadrados Generalizados (MQG), (c) Regressão múltipla com Variáveis 

Instrumentais (VI) através do método de Mínimos Quadrados de Dois Estágios (MQ2E) e (d) 

Regressão múltipla através do Método Generalizado de Momentos (MGM). 

Em geral, o método dos mínimos quadrados ordinários (OLS) é consistente para 

regressores exógenos e quando os resíduos do método são homocedásticos. Se os resíduos 

forem heterocedásticos e com variáveis exógenas, cabe utilizar mínimos quadrados com teste 

de robustez. Na prática, apresenta-se muito comum que uma ou mais variáveis sejam 

endógenas e os resíduos heterocedásticos, o que sugere a utilização de estimação pelo Método 

Generalizado de Momentos (MGM). Se as variáveis forem endógenas e os resíduos forem 
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homocedásticos, o método de variável instrumental (VI) é suficiente para estimadores 

consistentes. Harada e Nguyen (2011) identificaram ser endógenos os fatores concentração de 

propriedade e política de dividendos, o que motivou a aplicação de Variáveis Instrumentais 

com o método dos mínimos quadrados de 2 estágios (MQ2E). 

A endogeneidade, segundo Wooldridge (2010), pode decorrer de 3 fatores: a) Omissão 

de variáveis, b) erro de mensuração de variáveis e c) simultaneidade. A omissão de variáveis, 

em geral, trata de variáveis não observadas devido às dificuldades de obtenção dos dados. O 

erro de mensuração, diz respeito às imperfeições dos instrumentos ou outras condições 

relacionadas à coleta de dados, que impõem falhas no apontamento de dados. A 

simultaneidade se apresenta quando a variável dependente está relacionada com uma variável 

explicativa. O autor enfatiza ainda que o modelo econométrico poderá conter 

simultaneamente os três fatores que causam a endogeneidade. 

A endogeneidade é bastante considerada em pesquisa empíricas. López-Iturriaga e 

Crisóstomo (2010) consideraram endogeneidade das variáveis e utilizaram o Método 

Generalizado de Momentos (MGM), através de dados em painel, com 1651 empresas-anos. O 

método aplicado estima parâmetros eficientes pois controla variáveis heterogêneas não 

observadas e a endogeneidade. A consistência deste método depende do uso de variáveis 

instrumentais válidas que não sejam correlacionadas ao termo de erro, mas correlacionadas às 

variáveis explicativas. Para verificação da validade do método, foram aplicados os testes 

Hansen e o teste Arellano–Bond. 

Na mesma linha, Khan (2006) utilizou dados em painel desbalanceado com um 

mínimo de 4 anos e máximo de 13. O modelo econométrico, além de considerar variáveis 

relacionadas à concentração de propriedade (variável de interesse), utilizou variáveis 

relacionadas às vendas, lucro líquido, alavancagem financeira e variáveis dummies de anos 

(variáveis de controle). Khan (2006) assumiu que todas as variáveis explanatórias são 

endógenas, motivando o uso do método generalizado de momentos, do inglês Generalized 

Method of Moments (GMM). 

Para o Método Generalizado de Momentos, esta pesquisa utilizou o pacote 

econométrico xtabond2, do STATA 12. Esta função é mais indicada, que a xtabond (mais 

limitada), para dados em painel com “T” (período) pequeno e “N” (indivíduos) grande. É 

indicado também para estudar fenômenos que as variáveis explicativas não são estritamente 

exógenas, e são correlacionadas com os termos de erro, resultando em problemas de 

heterocedasticidade (ROODMAN, 2009). 
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3.2.2.1  Mínimos Quadrados Ordinários – Ordinary Least Squares (OLS) 

O método dos Mínimos Quadrados Ordinários, do inglês Ordinary Least Squares 

(OLS), é um dos mais utilizados, e objetiva ajustar uma linha reta a um conjunto de pontos. 

Pode-se observar duas características nesta reta: a) a soma dos desvios verticais dos pontos 

em relação à reta é zero, e b) a soma dos quadrados desses desvios é mínima, isto é, não 

existirá outra reta que resultará em menor soma dos desvios ao quadrado (STEVENSON, 

1981). 

Segundo Gujarati (2011) o método é atribuído ao matemático alemão Carl Friedrich 

Gauss, e por ser um método intuitivamente convincente e matematicamente simples tornou-se 

muito atraente e difundido.   

 A Função de Regressão Populacional (FRP) com duas variáveis é: 

           (1) 

Tal função não pode ser observada diretamente, portanto faz-se necessário estimá-la 

através de uma Função de Regressão Amostral (FRA): 

              (2) 

                     (3) 

 é o valor estimado de . Para determinar (3) fazemos: 

                   (4) 

 

Tal expressão, demonstra que  são os desvios ou erros entre os valores de Y 

observados e estimados. A ideia é ajustar um reta (FRA) que se aproxima ao máximo dos Ys 

observados. É oportuno adotar o critério que minimiza a soma dos erros: 

 

Tal procedimento resulta numa soma algébrica muita pequena ou igual a zero, o que 

sugere a adoção dos mínimos quadrados: 
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O critério fundamental é considerar que o erro  seja o menor possível. Da equação 

(6) conclui-se que o erro é uma função de  e : 

 

O método OLS indica estimadores único para  e que promovem menores valores 

possíveis para  e isto é feito através de diferenciação que resulta nas equações 8 e 9 e 

deverão ser resolvidas simultaneamente. E n é o tamanho da amostra: 

 

 

Resolvendo simultaneamente temos: 

 

 

 

 

Desta forma, obtém-se os estimadores, ou coeficientes linear e angular da reta de 

regressão, que apresentam os efeitos e suas direções, no caso desta pesquisa, definirá o efeito 

da estrutura de propriedade sobre a política de dividendos. 

3.2.2.2  Mínimos Quadrados Generalizados – Generalized Least Squares (GLS) 

Gujarati (2011) conclui que com a presença de heterocedasticidade o método dos 

mínimos quadrados ordinários não é muito eficiente ocasionando a produção de estimadores 

viesados. O método dos mínimos quadrados generalizados é uma alternativa e considera a 

existência de heterocedasticidade no termo de erro, produzindo estimadores mais eficientes. 
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           (14) 

Para facilitar a álgebra escreve-se: 

           (15) 

Conhecendo as variâncias heterocedásticas i
2, divide-se a equação por  e obtém-se 

(15): 

 

Esta transformação objetiva tratar o termo de erro, que também se apresenta 

transformado, então; 

           

        

           

 

Logo, nos deparamos com um termo de erro constante, portanto, homocedástico. Para 

cálculo dos estimados resolve-se a equação abaixo considerando como variável dependente o 

termo do erro: 

 

Que resulta: 

 

Minimizando conforme mecanismo da seção anterior (diferenciação dos mínimos 

quadrados ordinários) obtém-se: 
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Desta outra forma, considerando a heterocedasticidade do termo de erro, obtém-se os 

estimadores, ou coeficientes linear e angular da reta de regressão, que apresentam os efeitos e 

suas direções, da estrutura de propriedade sobre a política de dividendos. 

3.2.2.3  Mínimos Quadrados em 2 Estágios – Two Stage Least Squares (2SLS) 

Gujarati (2011) explica que a variável explanatória Xi pode estar correlacionada com o 

termo de erro, caracterizando uma variável endógena, o que produz estimadores viesados, por 

OLS ou GLS. O método de mínimos quadrados ordinários em dois estágios (2SLS) possibilita 

a produção de estimadores mais eficientes. Para tanto, faz-se necessário a determinação de 

uma variável adicional (proxy), semelhante à variável Xi, pois estão correlacionadas, mas não 

correlacionada com o termo de erro. Tal variável é denominada variável instrumental ou 

instrumento. Este método foi desenvolvido independentemente por Henri Theil e Robert 

Basmann, e consiste em duas aplicações sucessivas, não simultâneas, do método dos mínimos 

quadrados ordinários. 

A endogeneidade ocorre quando a variável X está correlacionada a Y e ao termo de 

erro u. 

 

 

 

 

 

O mecanismo consiste em escolher uma variável , não correlacionada com o termo de 

erro, mas correlacionada com . 

 

 

 

Escolhida a variável , procede-se utilizando OLS, na regressão em duas etapas. 

1º Etapa: 
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2º Etapa: 

 

No primeiro estágio regride  sobre  na equação da 2ª etapa e obtém-se a parcela da 

variável endógena (  não correlacionada com o termo de erro. No segundo estágio 

substituem-se os valores de “x” da 1º regressão na equação da 1º etapa. Desta outra forma, 

considerando a endogeneidade de uma ou mais variáveis explanatórias, obtém-se os 

estimadores, ou coeficientes linear e angular da reta de regressão, que apresentam os efeitos e 

suas direções, da estrutura de propriedade sobre a política de dividendos. 

3.2.2.4  Método Generalizado de Momentos -Generalized Method of Moment (GMM) 

Trata-se de um método mais robusto e utiliza a resolução de equações simultâneas 

para definir seus estimadores. Considera a endogeneidade da variável explicativa e a 

heterocedasticidade do termo de erro.  

GMM em Diferenças 

O método GMM em diferenças (GMM-Dif) foi desenvolvido por Arellano e Bond 

(1991). Segundo Castro e Yoshinaga (2010), o termo de erro pode produzir dois 

componentes ortogonais. Um primeiro componente , que se refere ao efeito não observado 

para cada indivíduo, e um segundo componente  , que se refere ao erro aleatório.  

(19) 

 

 

O GMM em diferenças elimina a heterogeneidade não observada produzida pelo 

primeiro componente , através da transformação dos regressores, ao extrair as primeiras 

diferenças das variáveis em relação aos seus valores passados. Após a aplicação da primeira 

diferença a equação 20 apresenta-se assim: 

(20) 
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Este método elimina a heterogeneidade não observada pois é invariante no tempo 

( , e dispensa qualquer correlação entre . Aplicar as diferenças pode reduzir o 

tamanho da amostra, principalmente se o painel for desbalanceado e se apresentar gaps nos 

períodos ou se as empresas têm poucas observações. Para resolver este problema Arellano e 

Bover (1995) sugeriram uma transformação de desvios ortogonais.  

O modelo GMM faz uso de variáveis instrumentais  e faz-se necessário verificar a 

validade destes instrumentos, possível pelo teste de autocorrelação de Arellano e Bond 

(1991). O termo de erro  é autocorrelacionado pois contém o efeito fixo não observado . 

O GMM-Dif foi desenvolvido para resolver este problema de autocorrelação. Porém, pode 

apresentar autocorrelação de primeira ordem se  for endógeno a e, 

consequentemente a . Se isto ocorrer faz-se necessário conduzir para 

mais de duas defasagens dos instrumentos, evitando a autocorrelação.  

Como o GMM-dif produz estimadores a partir das primeiras diferenças, isto pode 

produzir uma autocorrelação entre os termos de erro, logo é muito importante testar se existe 

esta autocorrelação. É oportuno rejeitar a hipótese nula de primeira ordem (m1 - valor negativo 

e significante) e aceitá-la em segunda ordem (m2 – não significante). É importante também 

testar a sobreidentificação, pois o número de instrumentos supera a quantidade de parâmetros.  

Aplica-se o teste de Sargan (1958) para verificar a validade do conjunto de instrumentos. A 

hipótese nula informa que as variáveis instrumentais e os resíduos não são correlacionados e 

os instrumentos são válidos. O teste de Hansen (1982) é uma alternativa para o teste de 

validade dos instrumentos. 

GMM sistêmico 

Castro e Yoshinaga (2010) informam que o GMM sistêmico é um aperfeiçoamento do 

modelo GMM em diferenças realizada por Blundell e Bond (1998), que adicionaram a 

premissa de que a primeira diferença das variáveis instrumentais não é correlacionada com os 

erros, permitindo a inserção de mais variáveis instrumentais e a consequente melhora na 

eficiência da estimação. Trata-se de um sistema de equações que usa as primeiras diferenças 

defasadas das séries como instrumento das equações de níveis. Os instrumentos usados nas 

equações em primeiras diferenças são os níveis defasados da série. 

Segundo Mileva (2009), algumas vezes as defasagens dos regressores, no GMM em 

diferenças, apresentam-se como pobres instrumentos.  Para resolver este problema a autora 

recomenda usar o GMM sistêmico que usa um sistema de equações, uma equação em 

diferenças e outra em nível. A adição de uma segunda equação incrementa o número de 
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instrumentos. As variáveis em níveis da segunda equação são instrumentadas com suas 

próprias 1ºs diferenças, e isto aumenta a eficiência dos estimadores. Tal eficiência é adquirida 

porque o GMM sistêmico utiliza mais instrumentos que o GMM em diferenças. Neste caso, é 

importante saber que não é apropriado usar o GMM sistêmico em amostras com baixo 

número de empresas, pois quando o número de empresas é maior que o número de 

instrumentos o teste Sargan pode apresentar-se fraco. 

Os testes de sobreidentificação usados no GMM em diferenças são usados no GMM 

sistêmico. É possível realizar ainda um teste de diagnóstico do modelo, através do DIF-

Hansen, que verifica as diferenças entre as duas estatísticas de teste dos modelos. A hipótese 

nula indica que o modelo GMM sistêmico é recomendável. 

Barros (2005) utilizou vários métodos para mensuração de estimadores, mas priorizou 

o GMM sistêmico, pois este modelo objetiva controlar os problemas de endogeneidade 

oriunda de variáveis omitidas, erro de mensuração e determinação simultânea de algumas 

variáveis, presentes em sua amostra. 

Por default o STATA reporta três testes adicionais: Teste Sargan, AR (1) e AR (2). A 

hipótese nula do teste Sargan sugere que os instrumentos e os grupos são exógenos. Portanto, 

quanto maior o p-value melhor. Na estimação robusta o STATA apresenta a estatística 

Hansen J ao invés da Sargan, mas os testes de hipóteses são equivalentes. 

O teste Arellano – Bond de autocorrelação considera a hipótese nula para não 

autocorrelação, e é aplicado para as diferenças dos resíduos. Para o teste AR (1) é preferível 

rejeitar a hipótese nula e normalmente o sinal é negativo. Para o teste AR (2) é preferível 

aceitar a hipótese nula. Se o valor do p-value do AR (2) é significante ao nível de 10, 5 e 1% 

existe autocorrelação de 2ª ordem, o que indica que o modelo não está bem dimensionado. 

3.2.3  MODELOS 

3.2.3.1  Variáveis 

As variáveis utilizadas nos modelos desta pesquisa estão discriminadas no quadro 2. 

Quadro 2 - Variáveis Explicativas - Presente Estudo 
VARIÁVEIS OPERACIONALIZAÇÃO 

Estrutura de propriedade 

Concentração de Propriedade – soma ( e soma ao quadrado) das 
participações dos cinco maiores acionistas com direito a voto. 
Majoritário – Presença de acionista majoritário – Total e individual 
Principal – Presença de acionista principal 

Dividendos 
DIV TA = Dividendo/Total de Ativos 

DIV = Dividendos Pagos 

Rentabilidade  ROA 
Tamanho da empresa Ln (Ativo) 
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Alavancagem financeira Total da dívida/total do ativo 
Crescimento % de crescimento de vendas 

Dummies Ano e setor 
Opotunidade de Crescimento Tobin’s Q 

FONTE: Dados da pesquisa 

Short, Zhang e Keasey (2002) adaptaram os modelos de Lintner (1956), Waud (1966) 

e Fama e Babiak (1966) incorporando características da estrutura de propriedade, 

especificamente, a propriedade institucional e de gestores. Short, Zhang e Keasey criaram 

variáveis cruzadas correspondentes ao produto de dois fatores, propriedade e lucro: produto 

entre as dummies de propriedade e o lucro líquido, o lucro líquido passado e a diferença do 

lucro corrente e o lucro passado. Os modelos utilizados por Short, Zhang e Keasey (2002) 

são: (i) Full Adjustment Model (FAM) (LINTNER, 1956); (ii) Partial Adjustment Model 

(PAM) (LINTNER, 1956); (iii) Waud Model (WM) (WAUD, 1966); e (iv) Earnings Trend 

Model (ETM) (FAMA e BABIAK, 1968). 

3.2.3.2  Full Adjustment Model (FAM) 

Lintner (1956) foi um dos precursores do estudo sobre política de dividendos, quando 

analisou os fatores determinantes de tal política. O artigo de Lintner (1956), resultado da 

entrevista às 28 empresas, gerou três resultados importantes: a) A preocupação dos gestores 

em seguir uma estabilidade na política de dividendos, b) a alteração de uma política visando a 

uma meta, e acontecendo de forma gradual e c) o lucro é fator preponderante para estimação 

da política de dividendos (LINTNER, 1956). 

Lintner (1956) considera que existe uma forte relação entre o lucro e o pagamento de 

dividendos. Seu modelo, que utiliza unicamente o fator lucratividade para explicar o 

comportamento da política de dividendos, foi ajustado por Short, Zhang e Keasey (2002) que 

incluiram duas variáveis de estrutura de propriedade, cada uma delas multiplicada pela 

diferença entre a lucratividade corrente e a passada. Verificou-se, neste primeiro modelo, o 

efeito da lucratividade (própria do modelos de Lintner (1956)), da concentração de 

propriedade e de uma dummy que indica se o acionista é gestor. A variável dependente é a 

diferença entre o dividendo corrente e o passado. 

O modelo proposto para este trabalho incluiu uma dummy de propriedade adaptando o 

modelo de Lintner (1956) e Short, Zhang e Keasey (2002). Esta dummy de propriedade será 

utilizada para indicar a presença de um acionista majoritário, e a presença de determinada 

categoria de acionista como majoritário ou acionista principal 
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Dti – D(t-1)i = α + r(Eti-E(t-1)i) + r1(Eti-E(t-1)i)·PROP + µti 

Neste modelo inicial insere-se, além da diferença entre o lucro corrente e o passado, 

do modelo de Lintner (1956), a variável cruzada de dois fatores: diferença de lucro (Eti-E(t-1)i) 

x dummy de propriedade. Os modelos serão estimados por mínimos quadrados ordinários, 

mínimos quadrados generalizados, mínimos quadrados em dois estágios e Método 

Generalizado de Momentos (MGM). O coeficiente “r” indica o impacto da variação no lucro 

sobre a variação no nível de pagamento de dividendos. O coeficiente “r1”, por sua vez, denota 

o impacto de determinado aspecto da estrutura de propriedade, ponderado pela variação no 

lucro, sobre a política de dividendos. 

3.2.3.3  Partial Adjustment Model (PAM) 

O Partial Adjustment Model considerado por Lintner (1956) pressupõe que existe um 

montante ideal (alvo) de dividendos a ser pago D*
ti, como função linear do lucro auferido Eti . 

O “r” é o efeito do lucro sobre o nível ideal de distribuição de dividendos da empresa: 

D*
ti  = α + rEti + µti                    

Acrescentando-se a estrutura de propriedade como fator explicativo da política de 

dividendos, tem-se: 

D*
ti  = rE ti + r1(Eti)·PROP                  (a). 

Sendo PROP uma variável dummy referente a uma característica da estrutura de 

propriedade, a variável cruzada (Eti·PROP) permite captar o efeito desta característica da 

estrutura de propriedade sobre o patamar alvo de distribuição de dividendos. 

Em um determinado ano a empresa ajusta parcialmente para o dividendo alvo. A 

hipótese de ajustamento parcial do pagamento de dividendos é estabelecida assim: 

Dti – D(t-1)i = α + c(D*
ti  - D(t-1)i )     (b). 

Onde: 

(Dti – D(t-1)i) é a mudança atual do pagamento de dividendos; 

(D*
ti  - D(t-1)i) é a mudança desejada do pagamento de dividendos; 

α é uma constante que representa a resistência dos gerentes em reduzir o pagamento de 

dividendos; e 

c é a velocidade do coeficiente de ajustamento, sendo uma margem de segurança do gestor 

por não se adaptar à nova meta de pagamento de dividendos imediatamente. 

Substituindo (a) em (b) tem-se o modelo de ajuste parcial a seguir: 
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Dti – D(t-1)i = α + crEti + cr1Eti·PROP – cD(t-1)i + µti 

Para o modelo de ajuste parcial, a variável dependente é a diferença entre o dividendo 

passado e o dividendo corrente (Dti – D(t-1)i). O lucro corrente (Eti) é visto como capaz de 

interferir no ajuste de dividendos. O coeficiente “cr” capta este impacto. A variável cruzada 

correspondente ao produto entre lucro corrente e a característica da estrutura de propriedade 

considerada (Eti·PROP) é inserida no modelo de modo a captar o efeito da referida 

característica sobre o ajuste na distribuição de dividendos através do coeficiente " cr1". Foi 

inserida também neste modelo a variável dividendos passados, pois Lintner (1956), também 

considera existir uma relação entre ajuste na distribuição de dividendos e os dividendos 

passados (D(t-1)i). O coeficiente angular “c” capta o efeito dos dividendos passados sobre os 

dividendos correntes. O coeficiente linear “α” expressa a resistência dos gerentes em reduzir 

o montante de dividendos. 

3.2.3.4  Waud Model (WM) 

O modelo Waud (1996) incorpora elementos do FAM e PAM. Este modelo assume 

que a meta de dividendo está relacionada com a lucratividade futura esperada: 

D*
ti =  rE

*
ti        (a) 

A proposta de Waud (1996) admite também que o dividendo corrente segue o 

mecanismo de ajuste parcial: 

Dti – D(t-1)i = α + c(D*
ti  - D(t-1)i )     (b) 

O modelo considera que o lucro empresarial segue também o mecanismo de ajuste 

parcial: 

Eti – E(t-1)i = α + d(Eti  - E
* (t-1)i )    (c) 

Substituindo (a) em (b), e (c) em (b) tem-se: 

Dti – D(t-1)i = ad + cdrEti + cdr1Eti·PROP + (1-b-c)D(t-1)i – (1-d)-(1-c)D(t-2)i - µti 

O modelo Waud (1996) insere a variável cruzada de lucro Eti x dummy de 

característica da estrutura de propriedade. O coeficiente “cdr1”  representa o impacto da 

variável cruzada, lucro multiplicada dummy de característica da estrutura de propriedade 

(Eti·PROP), sobre o ajuste no nível de pagamento de dividendos. Dividendos passados (um e 

dois períodos) também figuram como variáveis explicativas no modelo em função da hipótese 

de tendência de manutenção da política de dividendos. 



64 
 

3.2.3.5  Earnings Trend Model (ETM) 

O Earnings Trend Model é uma modificação do modelo PAM. Sob o arcabouço do 

ETM, a lucratividade corrente é influencia pelo lucro passado. Este modelo considera um 

processo específico de geração de lucro. 

Eti =  (1+j)E(t-1)i   (a) 

O termo “j” é o fator que expressa a tendência de ganhos da empresa. Considerando a 

inserção da estrutura de propriedade na equação (a), tem-se: 

Eti =  E(t-1)i   + jE (t-1)i   + j1 (Eti·PROP) 

A meta de dividendos é considerada como dependente do lucro algo: 

D*
ti =  rE

*
ti 

Este modelo considera o ajuste total (WAUD, 1996): 

jE (t-1)i   + j1Eti·PROP 

E considera adicionalmente o ajuste parcial: 

Dti – D(t-1)i = α + c[r(Eti – jE (t-i)i –j1E(t-i)i ·PROP)–cD(t-1)i ]+rjE (t-1)i + rj 1Eti·PROP +  µti 

Rearranjando: 

Dti – D(t-1)i = α  +rcEti  + rj(1-c)E (t-1)i + rj 1(1-c)E(t-1)i·PROP – cD(t-1)i + µti 

Este modelo insere a variável cruzada de lucro Eti x dummy de propriedade.  

3.2.3.6  Efeitos das variáveis de controle e de propriedade sobre os dividendos 

Um outro modelo, incorporando vários outros fatores apontados pela literatura como 

capazes de influenciar a política de dividendos é também estimado com a adição do fator 

estrutura de propriedade, no formato a seguir: 

DIV TA = α + β1[PROP] + β2[CRESC] + β3[RENT] + β5[ALAV] + β4[TAM] + β6[OPC] + 

β7[Dset] + β8[Dano] + ε 

Onde: 

DIV –  Dividendos 

α  - Coeficiente linear ou intercepto 

Βi – Coeficiente angular ou estimadores 

PROP – Estrutura de propriedade 
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CRESC – Crescimento 

RENT - Rentabilidade 

TAM – Tamanho da empresa 

ALAV – Alavancagem 

OPC – Oportunidades de crescimento 

Dset – Dummy setor 

Dano – Dummy ano 

ε – Termo de erro 

O fator PROP (Estrutura de Propriedade) foi estimado para diversas indicações de 

estrutura de propriedade das empresas pesquisadas: 

1. major_dummy – Dummy que indica a presença de um acionista majoritário 

2. majd_enf – Dummy que indica que o acionista majoritário é uma empresa não 

financeira 

3. majd_eind – Dummy que indica que o acionista majoritário é outra empresa industrial 

4. majd_assetman – Dummy que indica que o acionista majoritário é uma empresa de 

participação 

5. majd_family – Dummy que indica que o acionista majoritário é uma família 

6. majd_gov – Dummy que indica que o acionista majoritário é o governo 

7. majd_bank – Dummy que indica que o acionista majoritário é um banco 

8. majd_instit – Dummy que indica que o acionista majoritário é um acionista 

institucional 

9. main_enf – Dummy que indica que o acionista principal é uma empresa não financeira 

10. main_eind– Dummy que indica que o acionista principal é outra empresa industrial 

11. main_assetman – Dummy que indica que o acionista principal é uma empresa de 

participação 

12. main_family– Dummy que indica que o acionista principal é uma família 

13. main_gov– Dummy que indica que o acionista principal é o governo 

14. main_bank– Dummy que indica que o acionista principal é um banco 

15. main_instit– Dummy que indica que o acionista principal é um acionista institucional 
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4  RESULTADOS 

Nas seções subsequentes apresentam-se e discutem-se a estatística descritiva e os 

resultados empíricos encontrados. 

4.1  Amostra 

A amostra é um painel de dados composto por 1.890 observações anuais de 223 

empresas de 14 setores da economia no período 1996-2012. Os dados foram coletados do 

sistema Economática que disponibiliza dados de empresas com ações negociadas na 

BM&FBOVESPA. Foram mantidas na amostra observações anuais de empresas que 

dispunham de todos os dados necessários para estimação dos modelos. Para evitar o efeito de 

observações com valores extremos (outliers), alguns valores foram “winsorizados” no 

percentil 1% e 99%. Trata-se de uma técnica que consiste em repetir o último valor do 

percentil 1% para todas as observações abaixo deste percentil, e repetir o último valor do 

percentil 99% para todas as observações acima deste percentil, eliminando os outliers 

(WINSOR, 1946). A Tabela 1 mostra o número de observações anuais de empresas. Verifica-

se na Tabela 1 que a partir de 1999 a amostra apresenta uma disponibilidade superior a 100 

empresas para cada ano, o que não se observa nos três primeiros períodos dos 17 anos 

estudados. 

Tabela 1 – Nº de Empresas por período 

Ano Freq. % %Ac 
1996 2 0.11 0.11 
1997 13 0.69 0.79 
1998 71 3.76 4.55 
1999 106 5.61 10.16 
2000 120 6.35 16.51 
2001 130 6.88 23.39 
2002 134 7.09 30.48 
2003 139 7.35 37.83 
2004 140 7.41 45.24 
2005 128 6.77 52.01 
2006 133 7.04 59.05 
2007 147 7.78 66.83 
2008 144 7.62 74.44 
2009 143 7.57 82.01 
2010 124 6.56 88.57 
2011 113 5.98 94.55 
2012 103 5.45 100.00 
Total 1.890 100.00   

Fonte: Dados do Autor 

Optou-se por manter estes 3 anos iniciais pois as empresas apresentavam as 

observações compatíveis para todas as variáveis dos modelos. Cada ano estudado apresenta 
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em média 5,88% das empresas da amostra. A mediana, considerada a quantidade de empresas, 

situa-se no ano de 2005, que o percentual acumulado apresenta 52,01%. 1996 é o ano que 

apresenta a menor contribuição em termos de empresas, com apenas 2, seguido de 1997, com 

apenas 13. A maior contribuição com relação ao número de empresa, diz respeito ao ano de 

2007, com 147 empresas, ou 7,78% do total de empresas. 

O número de empresas por setor pode ser observado na Tabela 2. A amostra 

compreende 14 setores classificados conforme a Economática. Observa-se que os setores mais 

representativos são Energia Elétrica, Outros, Siderur & Metalur, Química e Têxtil somam 

mais de 50% da amostra. 

Tabela 2 - Nº de Empresas por setor 
Setor  Freq. % %Ac 
Energia Elétrica 268 14,18 14,18 
Outros 307 16,24 30,42 
Siderurgia e Metalurgia 200 10,58 41,01 
Química 146 7,72 48,73 
Têxtil 143 7,57 56,30 
Construção 126 6,67 62,96 
Veículos e peças 132 6,98 69,95 
Alimentos e Beb 150 7,94 77,88 
Comércio 107 5,66 83,54 
Petróleo e Gás 73 3,86 87,41 
Papel e Celulose 65 3,44 90,85 
Eletroeletrônicos 63 3,33 94,18 
Telecomunicações 55 2,91 97,09 
Minerais não Metálicos 55 2,91 100,00 
Total 1.890  100,00   

Fonte: Dados do Autor 

Foram consideradas em todos os modelos estimados as variáveis dummies de setor e 

ano.  

A Tabela 3 apresenta valores de estatística descrita das variáveis utilizadas nos 

modelos. O elevado desvio padrão e coeficiente de variação das variáveis constantes na 

Tabela 3 indicam uma considerável dispersão dos valores observados em torno da média. Os 

percentis, médias, medianas, e testes de normalidade (não exibidos), sugerem a não 

normalidade e assimetria amostral, o que motivou a utilização de métodos diversos e robustos 

para produção de estimadores mais consistentes, a exemplo do GMM (Método Generalizado 

de Momentos). 

Tabela 3 - Estatística Descritiva das variáveis 
Estatística DIVTA ROA CRS OPC ALAV TAM LUCRO 

Nº de observações 1.890 1.890 1.890 1.890 1.890 1.890 1.890 
Média 0,032 0,102 0,121 0,915 0,2141 13,163 211.122,50 
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Desvio Padrão 0,050 0,156 0,351 0,838 0,159 166.242 1.281.811 
Coeficiente de variação 1,586 1,119 2,907 0,916 0,744 0,126 6,071 
Mediana 0,017 0,089 0,103 0,694 0,200 1.311.085 20.632.5 
Limite inferior 0 -0,618 -0,910 0,005 0 8.931.419 -1.827.375 
Limite superior 0,744 0,549 0,907 7,961 0,940 1.945.056 2.10e+07 
Percentil 1 0 -0,188 -0,910 0,077 0 9.646.916 -226.766 
Percentil 99 0,257 0,488 0,907 4,637 0,644 1.724.881 4.763.247 
Percentil 5 0 -0,062 -0,391 0,180 0 1.044.118 -40.653 
Percentil 95 0,119 0,313 0,862 2,440 0,494 1.605.403 537.106 
Percentil 10 0 -0,015 -0,267 0,252 0,009 1.103.743 -12.316 
Percentil 90 0,074 0,239 0,573 1,718 0,424 1.534.081 288.082,50 

DIVTA- Dividendo sobre o ativo; ROA- Rentabilidade do Ativo;  CRS – Crescimento; OPC- Oportunidade de 
Crescimento; ALAV – Alavancagem; TAM - Tamanho 
Fonte: Dados do Autor 

4.2  Fatores que influenciam a política de dividendos 

A literatura tem sugerido que diversos fatores influenciam a política de dividendos. 

Seguindo os achados empíricos anteriores, quanto aos fatores determinantes, observou-se o 

efeito de tamanho, alavancagem, rentabilidade, oportunidades de crescimento e crescimento 

sobre os dividendos. Adicionalmente, e de forma prioritária, verificou-se o efeito da estrutura 

de propriedade sobre a distribuição de dividendos. Em particular, avaliou-se a influência da 

presença de um acionista majoritário e de uma empresa não financeira como acionista 

principal e como acionista majoritário sobre o pagamento de dividendos. 

Observam-se, na Tabela 4, que as variáveis independentes rentabilidade, crescimento, 

oportunidades de crescimento, alavancagem, tamanho e lucro estão significativamente 

correlacionadas com a variável dependente dividendos relativizados pelo total do ativo (ROA, 

CRS, OPC, ALAV, TAM e LUCRO). A alavancagem não está correlacionada 

estatisticamente ao crescimento e às oportunidades de crescimento. As demais variáveis 

independentes estão estatisticamente correlacionadas. 

Tabela 4 - Matriz de Correlação 

Correlação DIVTA ROA CRS OPC ALAV TAM LUCRO 
DIVTA 1,000             

ROA 
0,4476 
(***) 1,.000           

CRS 
0,0882 
(***) 

0,2609 
(***) 1,000         

OPC 
0,4389 
(***) 

0,3609 
(***) 

0,2396 
(***) 1,000       

ALAV 
-0,1375 
(***) 

-0,1062 
(***) 

0,0108 
 

0,0340 
 1,000     

TAM 
0,1424 
(***) 

0,0826 
(***) 

0,1138 
(***) 

0,2069 
(***) 

0,1465 
(***) 1,000   

LUCRO 
0,0823 
(***) 

0,1091 
(***) 

0,0494 
(**) 

0,0952 
(***) 

-0,0851 
(***) 

0,3907 
(***) 1,000 
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Fonte: Dados do Autor 

4.2.1  Presença de acionista majoritário 

A Tabela 5 apresenta as estimações do modelo Full Adjustment Model (FAM) para a 

estrutura de propriedade que indica a presença de um acionista majoritário – major dummy. 

Este modelo considera como variável dependente a variação no pagamento de dividendos, e 

como variáveis independentes a variação no lucro e uma variável cruzada que corresponde ao 

produto entre variação no lucro e uma dummy que indica a presença de acionista majoritário. 

No modelo Full Adjustment Model o pagamento de dividendos é explicado pelo lucro 

e pela presença de um acionista majoritário.  

Dti – D(t-1)i = α + β(Eti-E(t-1)i) + β1(Eti-E(t-1)i)·MJDummy + µti 

Tabela 5 – FAM-Presença de um acionista majoritário - Variável dependente DIV – DIV (T-1) 
Variáveis explicativas GMM OLS GLS 2SLS 

Eti-E(t-1)i 0,7081*** 0,1879*** 0,1879*** 0,1879*** 

(Eti-E(t-1)i)·MJDummy -0,5565*** -0,0598 -0,0598 -0,0598 
Dummy ano Sim Sim Sim Sim 
Dummy setor Sim Sim Sim Sim 

N 1890 1890 1890 1890 
F 133,49***   4,65*** 
R²    0,1210 

Wald  255,79*** 260,19***  
m1 -1,36    
m2 1,29    

J de Hansen 158,54***    
DIF-Hansen 29,25    

Fonte: Dados do Autor 

Os resultados das estimações do modelo Full Adjustment Model mostram que a 

diferença entre o lucro corrente e o do ano anterior está relacionada positiva e 

significativamente, ao nível de 1%, com a política de dividendos, ratificando a teoria que 

preconiza que o pagamento de dividendos está associado à variação observado no lucro 

(Lintner, 1956; Waud, 1966; Fama e Babiak, 1966). Ou seja, quanto maior o lucro da empresa 

maior será sua capacidade de pagamento de dividendos. A presença de um acionista 

majoritário, ponderada pela variação do rendimento ((Eti-E(t-1)i)·MJDummy) apresenta-se 

negativamente relacionada à política de dividendos, em sintonia com a hipótese de 

expropriação de riqueza de minoritários. Este resultado sinaliza que a presença de um 

acionista majoritário tende a influenciar negativamente a política de dividendos na direção do 

não pagamento de dividendos. Acionistas minoritários, que têm dividendos como principal 

forma de remuneração, podem ser prejudicados nesta situação. 
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Os resultados obtidos pela estimação do Partial Adjustment Model (PAM) (Tabela 6) 

são similares aos encontrados pelo Full Adjustment Model. No Partial Adjustment Model o 

lucro está relacionado positiva e significativamente, ao nível de 1%, com a política de 

dividendos, ratificando a teoria que propõe que o pagamento de dividendos está associado aos 

ganhos auferidos pela organização (Lintner, 1956; Waud, 1966; Fama e Babiak, 1966). O 

modelo também sugere que o pagamento de dividendos no ano corrente está relacionado 

negativa e significantemente aos dividendos passados.  

A concentração de propriedade nas mãos de um acionista majoritário, com ajuste pelo 

rendimento corrente (Eti·MJDummy) apresenta-se negativamente relacionada à política de 

dividendos, e significante aos níveis de 1 e 5%. Este resultado se alinha à hipótese de 

expropriação de riqueza contra os minoritários (hipótese 1). Short, Zhang e Keasey (2002) 

verificaram a estrutura de propriedade considerando a presença de acionistas institucionais e 

propriedade interna (gestores acionistas). Os resultados indicaram um efeito positivo da 

propriedade institucional, e, por outro lado, um efeito negativo da propriedade interna, sobre a 

distribuição de dividendos. Tal resultado se repetiu para os demais modelos de Short, Zhang e 

Keasey (2002).  

A Tabela 6 apresenta os estimadores do Partial Adjustment Model (PAM) para 

variável explicativa de propriedade que indica a presença de um acionista majoritário – major 

dummy. Este modelo considera como variável dependente a diferença entre os dividendos 

correntes e os dividendos do ano anterior, e variáveis independentes o lucro corrente, os 

dividendos do ano anterior, e uma variável que multiplica o lucro corrente e uma dummy de 

propriedade. 

No modelo Partial Adjustment Model o pagamento de dividendos é explicado pelo 

lucro, pelo lucro multiplicado por uma variável dummy que indica a presença de um acionista 

majoritário e pelo dividendo passado. Os efeitos das respectivas variáveis explicativas são 

verificados na Tabela 6. 

Dti – D(t-1)i = α + βEti + β1Eti·MJDummy – β2D(t-1)i + µti 

Tabela 6 - PAM Presença de um acionista majoritário - Variável dependente DIV – DIV (T-1) 
Variáveis explicativas GMM OLS GLS 2SLS 

Eti 0,4662*** 0,3333*** 0,3333*** 0,3333*** 

Eti·MJDummy -0,2374** -0,1118*** -0,1118*** -0,1118** 

D(t-1)i -0,6597*** -0,6300*** -0,6300*** -0,6300*** 
Dummy ano Sim Sim Sim Sim 
Dummy setor Sim Sim Sim Sim 

N 1.890 1.890 1.890 1.890 
F 181,21***   4,88*** 
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R²    0,4554 
Wald  1.552,78*** 1.580,38***  
m1 -1,26    
m2 1,19    

J de Hansen 186,74    
DIF-Hansen 18,33    

Fonte: Dados do Autor 

A estimação do modelo Waud Model (WM) (Tabela 7) mostrou resultados 

equivalentes. No Waud Model o lucro está relacionado positiva e significativamente, ao nível 

de 1%, com a política de dividendos, ratificando a teoria que determina que o pagamento de 

dividendos deve estar associado aos ganhos auferidos pela organização (Lintner, 1956; Waud, 

1966; Fama e Babiak, 1966). A variável dividendos passados, considerando 1 ano, está 

relacionada negativa e significativamente ao nível de 1%. Ao passo que a variável dividendos 

passados, considerando 2 anos, está relacionada positiva e significantemente ao nível de 1%, 

exceto para o método 2SLS. Para Short, Zhang e Keasey (2002) os efeitos foram positivos 

para a variável dividendos defasadas para o 1º e 2º anos. A concentração de propriedade nas 

mãos de um acionista majoritário, com ajuste pelo rendimento ((Et·MJDummy) apresenta-se 

negativa e significantemente, aos níveis de 1 e 10%, relacionada à política de dividendos, 

alinhada à hipótese de expropriação de riqueza contra os minoritários e ratifica a hipótese 1 

desta pesquisa. 

A Tabela 7 apresenta os estimadores do Waud Model (WM) para variável explicativa 

de propriedade que indica a presença de um acionista majoritário – major dummy. Este 

modelo considera como variável dependente a diferença entre os dividendos correntes e os 

dividendos do ano anterior, e variáveis independentes o lucro corrente e uma variável que 

multiplica o lucro corrente e uma dummy de propriedade e as variáveis de dividendos 

passados considerando 1 e 2 anos. 

No modelo Waud Model o pagamento de dividendos é explicado pelo lucro, pelo lucro 

multiplicado por uma variável dummy que indica a presença de um acionista majoritário e 

pelo dividendo passado. Os efeitos das respectivas variáveis explicativas são verificados na 

Tabela 7. 

Dti – D(t-1)i = ad + βEti + β1Eti·MJDummy + β2D(t-1)i – β3D(t-2)i - µti 

Tabela 7 – WM -  Presença de um acionista majoritário - Variável dependente DIV – DIV (T-1) 
Variáveis explicativas GMM OLS GLS 2SLS 

Eti 0,4154*** 0,2812*** 0,2812*** 0,2812*** 

Eti·MJDummy -0,2177* -0,0877*** -0,0877*** -0,0877* 

D(t-1)i -0,7506*** -0,7404*** -0,7404*** -0,7404*** 
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D(t-2)i 0,2335*** 0,2519*** 0,2519*** 0,2519 
Dummy ano Sim Sim Sim Sim 
Dummy setor Sim Sim Sim Sim 

N 1.890 1.890 1.890 1.890 
F 531,74***   5,44*** 
R²    0,4870 

Wald  1.710,44*** 1.742,71***  
m1 -1,24    
m2 1,08    

J de Hansen 170,87    
DIF-Hansen 23,23    

Fonte: Dados do Autor 

A estimação do modelo Earnings Trend Model (ETM) confirmou a tendência de efeito 

negativo da presença de um acionista majoritário sobre a distribuição de dividendos. No 

Earnings Trend Model o lucro corrente e do ano anterior, estão relacionados positiva e 

significativamente, ao nível de 1%, com a política de dividendos, alinhado aos achados 

empíricos que associam o pagamento de dividendos aos ganhos auferidos pela organização 

(Lintner, 1956; Waud, 1966; Fama e Babiak, 1966). Os dividendos passados estão 

relacionados, negativa e significantemente, ao nível de 1%, ao pagamento de dividendos. A 

concentração de propriedade nas mãos de um acionista majoritário, com ajuste pelo 

rendimento passado (E(t-1)i) · MJDummy) apresenta-se negativa e significantemente, ao nível 

de 1 e 5%, relacionada à política de dividendos, alinhada à hipótese de expropriação de 

riqueza dos minoritários. 

A Tabela 8 apresenta os estimadores do Earnings Trend Model (ETM) para variável 

explicativa de propriedade que indica a presença de um acionista majoritário – major dummy. 

Este modelo considera como variável dependente a diferença entre os dividendos correntes e 

os dividendos do ano anterior, e variáveis independentes o lucro corrente, o lucro do ano 

anterior, os dividendos do ano anterior e uma variável que multiplica o lucro do ano anterior e 

uma dummy de propriedade. 

No modelo Earnings Trend Model o pagamento de dividendos é explicado pelo lucro, 

pelo lucro passado, pelo lucro multiplicado por uma variável dummy que indica a presença de 

um acionista majoritário e pelo dividendo passado. Os efeitos das respectivas variáveis 

explicativas são verificados na Tabela 8. 

Dti – D(t-1)i = α  + βEti  + β1E(t-1)i + β2E(t-1)i* MJDummy – β3D(t-1)i + µti 

Tabela 8 - ETM - Presença de um acionista majoritário - Variável dependente DIV – DIV (T-1) 
Variáveis explicativas GMM OLS GLS 2SLS 

Eti 0,1674*** 0,1602*** 0,1602*** 0,1602*** 
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E(t-1)i 0,5569*** 0,3408*** 0,3408*** 0,3408*** 

E(t-1)i·MJDummy -0,3514** -0,1789*** -0,1789*** -0,1789*** 

D(t-1)i -1,0617*** -0,9089*** -0,9089*** -0,9089*** 
Dummy ano Sim Sim Sim Sim 
Dummy setor Sim Sim Sim Sim 

N 1.890 1.890 1.890 1.890 
F 166,44***   3,67*** 
R²    0,5241 

Wald  2.043,89*** 2.081,33***  
m1 -1,14    
m2 0,89    

J de Hansen 192,57    
DIF-Hansen 14,04    

Fonte: Dados do Autor 

4.2.2  Presença de Empresa Não Financeira como acionista majoritário 

A Tabela 9 apresenta os estimadores do Full Adjustment Model (FAM) para 

propriedade quando o acionista majoritário é uma empresa não financeira – MDInd dummy. 

Este modelo considera como variável dependente a diferença entre os dividendos correntes e 

do ano anterior, e variáveis independentes o lucro corrente e uma variável que multiplica o 

lucro corrente e a dummy indicativa de propriedade majoritária nas mãos de outra empresa 

não financeira. 

Nas seções subsequentes optou-se pelos quatros modelos anteriores, porém 

substituindo a variável dummy que indica a presença de um acionista majoritário por uma 

dummy que indica a presença de uma empresa não financeira como acionista majoritário Os 

efeitos das respectivas variáveis explicativas são verificados na Tabela 9 a 12. 

Dti – D(t-1)i = α + β(Eti-E(t-1)i) + β1(Eti-E(t-1)i) * MDInd + µ ti 

Tabela 9 – FAM - Empresa não financeira como acionista majoritário - Variável dependente DIV – DIV (T-1) 
Variáveis explicativas GMM OLS GLS 2SLS 

Eti-E(t-1)i 0,1212*** 0,1077*** 0,1077*** 0,1077 

(Eti-E(t-1)i)·MDInd 0,0449*** 0,0567*** 0,0567*** 0,0567 
Dummy ano Sim Sim Sim Sim 
Dummy setor Sim Sim Sim Sim 

N 1.890 1.890 1.890 1.890 
F 35,75***   10,27*** 
R²    0,1246 

Wald  264,50*** 269,06***  
m1 -1,34    
m2 1,30    

J de Hansen 161,54***    
DIF-Hansen 22,30    
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Fonte: Dados do Autor 

No Full Adjustment Model o lucro do ano anterior está relacionado positiva e 

significativamente, ao nível de 1%, exceto para 2SLS, com a política de dividendos, alinhado 

aos achados anteriores que relacionam a o pagamento de dividendos aos ganhos auferidos 

pela organização (Lintner, 1956; Waud, 1966; Fama e Babiak, 1966). A concentração de 

propriedade nas mãos de um acionista majoritário, quando outra indústria, com ajuste pelo 

rendimento ((Eti-E(t-1)i)* MJDummy) apresenta-se positiva e significantemente, exceto para 

2SLS, relacionada à política de dividendos, alinhada à hipótese de monitoramento das ações 

dos gestores, quanto ao uso dos recursos em projetos não atraentes para o negócio,  e ratifica a 

hipótese 1 desta pesquisa. 

A Tabela 10 apresenta os estimadores do Partial Adjustment Model (PAM) para 

variável explicativa de propriedade que indica as empresas não financeira como acionista 

majoritário – MDInd dummy. Este modelo considera como variável dependente a diferença 

entre os dividendos correntes e do ano anterior, e variáveis independentes o lucro corrente, os 

dividendos do ano anterior, e uma variável que multiplica o lucro corrente e uma dummy de 

propriedade. 

Dti – D(t-1)i = α + βEti + β1Eti* MDInd - β2D(t-1)i + µti 

Tabela 10 - PAM-Empresa não financeira como acionista majoritário - Variável dependente DIV – DIV (T-1) 
Variáveis explicativas GMM OLS GLS 2SLS 

Eti 0,2905*** 0,2524*** 0,2524*** 0,2524*** 

Eti·MDInd 0,4957** 0,2925*** 0,2925*** 0,2925*** 

D(t-1)i -0,9045*** -0,7773*** -0,7773*** -0,7773*** 
Dummy ano Sim Sim Sim Sim 
Dummy setor Sim Sim Sim Sim 

N 1.890 1.890 1.890 1.890 
F 58,05***   5,52*** 
R²    0,5225 

Wald  2.032,29*** 2.068,41***  
m1 -1,33    
m2 1,11    

J de Hansen 168,41***    
DIF-Hansen 33,29    

Fonte: Dados do Autor 

No Partial Adjustment Model o lucro está relacionado positiva e significativamente, ao 

nível de 1%, com a política de dividendos, alinhado aos achados empíricos anteriores que 

relacionam o pagamento de dividendos aos ganhos auferidos pela organização (Lintner, 1956; 

Waud, 1966; Fama e Babiak, 1966). A concentração de propriedade nas mãos de um acionista 

majoritário, quando outra indústria, com ajuste pelo rendimento (Eti*MJDummy) apresenta-se 
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positiva e significantemente, ao nível de 1 e 5%, relacionada à política de dividendos, 

alinhada à hipótese de monitoramento das ações dos gestores, quanto ao uso dos recursos em 

projetos não atraentes para o negócio, e ratifica a hipótese 1 desta pesquisa. 

A Tabela 11 apresenta os estimadores do Waud Model (WM) para variável explicativa 

de propriedade que indica as empresas não financeira como acionista majoritário – MDInd 

dummy. Este modelo considera como variável dependente a diferença entre os dividendos 

correntes e do ano anterior, e variáveis independentes o lucro corrente e uma variável que 

multiplica o lucro corrente e uma dummy de propriedade e as variáveis de dividendos 

passados considerando 1 e 2 anos. 

Dti – D(t-1)i = ad + βEti + β1Eti* MDInd + β2D(t-1)i – β3D(t-2)i - µti 

Tabela 11 - WM- Empresa não financeira como acionista majoritário - Variável dependente DIV – DIV (T-1) 
Variáveis explicativas GMM OLS GLS 2SLS 

Eti 0,3012*** 0,2246*** 0,2246*** 0,2246*** 

Eti·MDInd 0,5848** 0,2856*** 0,2856*** 0,2856*** 

D(t-1)i -1,0808*** -0,8825*** -0,8825*** -0,8825*** 

D(t-2)i 0,1935*** 0,2445*** 0,2445*** 0,2445 
Dummy ano Sim Sim Sim Sim 
Dummy setor Sim Sim Sim Sim 

N 1.890 1.890 1.890 1.890 
F 181,02***   6,30*** 
R²    0,5528 

Wald  2.227,23*** 2.269,26***  
m1 -1,34    
m2 0,58    

J de Hansen 111,84***    
DIF-Hansen 49,89***    

Fonte: Dados do Autor 

No Waud Model o lucro está relacionado positiva e significativamente, ao nível de 

1%, com a política de dividendos, alinhado aos achados empíricos anteriores que relacionam 

o pagamento de dividendos aos ganhos auferidos pela organização (Lintner, 1956; Waud, 

1966; Fama e Babiak, 1966). A variável de dividendos do ano anterior, está relacionada 

negativa e significativamente ao nível de 1%. Ao passo que a variável dividendos passados, 

considerando 2 anos, está relacionada positiva e significantemente ao nível de 1%, exceto 

para o método 2SLS. A concentração de propriedade nas mãos de um acionista majoritário, 

com ajuste pelo rendimento ((Eti-E(t-1)i)* MJDummy) apresenta-se negativa, relacionada à 

política de dividendos, mas significante somente no método GMM, alinhada à hipótese de 

monitoramento das ações dos gestores, quanto ao uso dos recursos em projetos não atraentes 

para o negócio,  e ratifica a hipótese 1 desta pesquisa. 
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A Tabela 12 apresenta os estimadores do Earnings Trend Model (ETM) para variável 

explicativa de propriedade que indica as empresas não financeira como acionista majoritário – 

MDInd dummy. Este modelo considera como variável dependente a diferença entre os 

dividendos correntes e do ano anterior, e variáveis independentes o lucro corrente, o lucro do 

ano anterior, os dividendos do ano anterior e uma variável que multiplica o lucro do ano 

anterior e uma dummy de propriedade. 

Dti – D(t-1)i = α  + βEti  + β1E(t-1)i + β2E(t-1)i* MDInd – β3D(t-1)i + µti 

Tabela 12 - ETM-Empresa não financeira como acionista majoritário - Variável dependente DIV – DIV (T-1) 
Variáveis explicativas GMM OLS GLS 2SLS 

Eti 0,2979*** 0,2309*** 0,2309*** 0,2309*** 

E(t-1)i 0,1417* 0,1188*** 0,1188*** 0,1188 

E(t-1)i·MDInd 0,2207** 0,1634*** 0,1634*** 0,1634*** 

D(t-1)i -1,3126*** -1,0540*** -1,0540*** -1,0540*** 
Dummy ano Sim Sim Sim Sim 
Dummy setor Sim Sim Sim Sim 

N 1.890 1.890 1.890 1.890 
F 415,22***   4,58*** 
R²    0,5667 

Wald  2.427,59*** 2.472,06***  
m1 -1,19    
m2 0,66    

J de Hansen 178,35***    
DIF-Hansen 8,63    

Fonte: Dados do Autor 

No Earnings Trend Model o lucro está relacionado positiva e significativamente, ao 

nível de 1%, com a política de dividendos, alinhado aos achados empíricos anteriores que 

relacionam o pagamento de dividendos aos ganhos auferidos pela organização (Lintner, 1956; 

Waud, 1966; Fama e Babiak, 1966). A concentração de propriedade nas mãos de um acionista 

majoritário, com ajuste pelo rendimento ((Eti-E(t-1)i)* MJDummy) apresenta-se negativa, 

relacionada à política de dividendos, mas significante somente no método GMM, alinhada à 

hipótese de monitoramento das ações dos gestores, quanto ao uso dos recursos em projetos 

não atraentes para o negócio,  e ratifica a hipótese 1 desta pesquisa. 

4.2.3  Presença de Empresa Não Financeira como principal acionista 

A Tabela 13 apresenta os estimadores do Full Adjustment Model (FAM) para variável 

explicativa de propriedade que indica as empresas não financeira como acionista principal – 

main dummy. Este modelo considera como variável dependente a diferença entre os 

dividendos correntes e do ano anterior, e variáveis independentes a mesma diferença, porém 
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considerando o lucro e uma variável que multiplica a diferença do lucro e uma dummy de 

propriedade. 

Dti – D(t-1)i = α + β(Eti-E(t-1)i) + β1(Eti-E(t-1)i)*Main IndDummy + µ ti 

Tabela 13 - FAM-Empresa não financeira como principal acionista - Variável dependente DIV – DIV (T-1) 
Variáveis explicativas GMM OLS GLS 2SLS 

Eti-E(t-1)i 0,1436*** 0,1031*** 0,1031*** 0,1031 

(Eti-E(t-1)i)·MnIndDum 0,0380*** 0,0662*** 0,0662*** 0,0662 
Dummy ano Sim Sim Sim Sim 
Dummy setor Sim Sim Sim Sim 

N 1.890 1.890 1.890 1.890 
F 31,91***   7,34*** 
R²    0,1262 

Wald  268,46*** 273,08***  
m1 -1,34    
m2 1,30    

J de Hansen 190,50    
DIF-Hansen 8,63    

Fonte: Dados do Autor 

No Full Adjustment Model o lucro está relacionado positiva e significativamente, ao 

nível de 1%, com a política de dividendos, alinhado aos achados empíricos anteriores que 

relacionam o pagamento de dividendos aos ganhos auferidos pela organização (Lintner, 1956; 

Waud, 1966; Fama e Babiak, 1966). A concentração de propriedade nas mãos de um acionista 

majoritário, com ajuste pelo rendimento ((Eti-E(t-1)i)* MJDummy) apresenta-se negativa, 

relacionada à política de dividendos, mas significante somente no método GMM, alinhada à 

hipótese de monitoramento das ações dos gestores, quanto ao uso dos recursos em projetos 

não atraentes para o negócio,  e ratifica a hipótese 1 desta pesquisa. 

A Tabela 14 apresenta os estimadores do Partial Adjustment Model (PAM) para 

variável explicativa de propriedade que indica as empresas não financeira como acionista 

principal – main dummy. Este modelo considera como variável dependente a diferença entre 

os dividendos correntes e do ano anterior, e variáveis independentes o lucro corrente, os 

dividendos do ano anterior, e uma variável que multiplica o lucro corrente e uma dummy de 

propriedade. 

Dti – D(t-1)i = α + βEti + β1Eti* Main IndDummy - β2D(t-1)i + µti 

Tabela 14 - PAM-Empresa não financeira como principal acionista - Variável dependente DIV – DIV (T-1) 
Variáveis explicativas GMM OLS GLS 2SLS 

Eti 0,3115*** 0,2549*** 0,2549*** 0,2549*** 

Eti·MnIndDum 0,5257*** 0,2881*** 0,2881*** 0,2881*** 

D(t-1)i -0,9805*** -0,7962*** -0,7962*** -0,7962*** 
Dummy ano Sim Sim Sim Sim 
Dummy setor Sim Sim Sim Sim 
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N 1.890 1.890 1.890 1.890 
F 116,08***   5,78*** 
R²    0,53,46 

Wald  2.132,74*** 2.170,64***  
m1 -1,34    
m2 1,02    

J de Hansen 107,39    
DIF-Hansen 9,42    

Fonte: Dados do Autor 

No Partial Adjustment Model o lucro está relacionado positiva e significativamente, ao 

nível de 1%, com a política de dividendos, alinhado aos achados empíricos anteriores que 

relacionam o pagamento de dividendos aos ganhos auferidos pela organização (Lintner, 1956; 

Waud, 1966; Fama e Babiak, 1966). A concentração de propriedade nas mãos de um acionista 

majoritário, com ajuste pelo rendimento ((Eti-E(t-1)i)* MJDummy) apresenta-se negativamente 

relacionada à política de dividendos, mas significante somente no método GMM, alinhada à 

hipótese de monitoramento das ações dos gestores, quanto ao uso dos recursos em projetos 

não atraentes para o negócio, e ratifica a hipótese 1 desta pesquisa. 

A Tabela 15 apresenta os estimadores do Waud Model (WM) para variável explicativa 

de propriedade que indica as empresas não financeira como acionista principal – main 

dummy. Este modelo considera como variável dependente a diferença entre os dividendos 

correntes e do ano anterior, e variáveis independentes o lucro corrente e uma variável que 

multiplica o lucro corrente e uma dummy de propriedade e as variáveis de dividendos 

passados considerando 1 e 2 anos. 

Dti – D(t-1)i = ad + βEti + β1Eti* Main IndDummy + β2D(t-1)i – β3D(t-2)i - µti 

Tabela 15 - WM - Empresa não financeira como principal acionista - Variável dependente DIV – DIV (T-1) 
Variáveis explicativas GMM OLS GLS 2SLS 

Eti 0,2650*** 0,2286*** 0,2286*** 0,2286*** 

Eti·MnIndDum 0,4598*** 0,2743*** 0,2743*** 0,2743*** 

D(t-1)i -0,9993*** -0,8873*** -0,8873*** -0,8873*** 

D(t-2)i 0,2067*** 0,2233*** 0,2233*** 0,2233 

Dummy ano Sim Sim Sim Sim 
Dummy setor Sim Sim Sim Sim 

N 1.890 1.890 1.890 1.890 
F 1793,71***   6,72*** 
R²    0,5597 

Wald  2.290,85*** 2.334,08***  
m1 -1,33    
m2 0,85    

J de Hansen 119,97    
DIF-Hansen 26,04**    
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Fonte: Dados do Autor 

No Waud Model o lucro está relacionado positiva e significativamente, ao nível de 

1%, com a política de dividendos, alinhado aos achados empíricos anteriores que relacionam 

o pagamento de dividendos aos ganhos auferidos pela organização (Lintner, 1956; Waud, 

1966; Fama e Babiak, 1966). A variável de dividendos passados, considerando 1 ano, está 

relacionada negativa e significativamente ao nível de 1%. Ao passo que a variável dividendos 

passados, considerando 2 anos, está relacionada positiva e significantemente ao nível de 1%, 

exceto para o método 2SLSA concentração de propriedade nas mãos de um acionista 

majoritário, com ajuste pelo rendimento ((Eti-E(t-1)i)* MJDummy) apresenta-se negativamente 

relacionada à política de dividendos, mas significante somente no método GMM, alinhada à 

hipótese de monitoramento das ações dos gestores, quanto ao uso dos recursos em projetos 

não atraentes para o negócio, e ratifica a hipótese 1 desta pesquisa. 

A Tabela 16 apresenta os estimadores do Earnings Trend Model (ETM) para variável 

explicativa de propriedade que indica uma empresa não financeira como acionista principal – 

main dummy. Este modelo considera como variável dependente a diferença entre os 

dividendos correntes e do ano anterior, e variáveis independentes o lucro corrente, o lucro do 

ano anterior, os dividendos do ano anterior e uma variável que multiplica o lucro do ano 

anterior e uma dummy de propriedade. 

Dti – D(t-1)i = α  + βEti  + β1E(t-1)i + β2E(t-1)i* Main IndDummy – β3D(t-1)i + µti 

Tabela 16 – ETM - Empresa não financeira como principal acionista - Variável dependente DIV – DIV (T-1)  
Variáveis explicativas GMM OLS GLS 2SLS 

Eti 0,3077*** 0,2424*** 0,2424*** 0,2424*** 

E(t-1)i 0,1201 0,1201*** 0,1201*** 0,1201* 

E(t-1)i·MnIndDum 0,2494** 0,1880*** 0,1880*** 0,1880*** 

D(t-1)i -1,3078*** -1,1087*** -1,1087*** -1,1087*** 
Dummy ano Sim Sim Sim Sim 
Dummy setor Sim Sim Sim Sim 

N 1.890 1.890 1.890 1.890 
F 241,22***   5,10*** 
R²    0,5843 

Wald  2.608,55*** 2.656,33***  
m1 -1,23    
m2 0,77    

J de Hansen 146,60***    
DIF-Hansen 10,24    

Fonte: Dados do Autor 

No Earnings Trend Model o lucro está relacionado positiva e significativamente, ao 

nível de 1%, com a política de dividendos, alinhado aos achados empíricos anteriores que 
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relacionam o pagamento de dividendos aos ganhos auferidos pela organização (Lintner, 1956; 

Waud, 1966; Fama e Babiak, 1966). Os lucros passados também explicam o pagamento de 

dividendos mas não se apresentou significativo para o modelo GMM (Tabela 16). O 

pagamento de dividendos passados sinaliza o não pagamento de dividendos correntes, com 

significância ao nível de 1%. A concentração de propriedade, quando o acionista principal é 

outra indústria, com ajuste pelo rendimento passado (E(t-1)i* MJDummy) apresenta-se 

positivamente relacionada à política de dividendos, e significante para todos os métodos, 

alinhada à hipótese de monitoramento que preconiza a subtração do fluxo de caixa livre das 

mãos dos gestores, evitando mal uso e ratifica a hipótese 1 desta pesquisa. 

4.2.4  Sumário e resultados adicionais 

De forma mais resumida tem-se os resultados no quadro 3: 

Quadro 3 – Síntese dos estimadores das principais variáveis estudadas - Variável dependente DIV – DIV (T-1)  

  FAM PAM WM ETM 

  OLS 2SLS GLS GMM OLS 2SLS GLS GMM OLS 2SLS GLS GMM OLS 2SLS GLS GMM 

M_Dummy - - - -*** -*** -** -*** -** -*** -* -*** - * -*** -*** -*** -** 

M_IND +***  + +***  +*** +***  +***  +***  +** +***  +***  +***  +** +***  +***  +***  +*** 

  FAM PAM WM ETM 

  OLS 2SLS GLS GMM OLS 2SLS GLS GMM OLS 2SLS GLS GMM OLS 2SLS GLS GMM 

Main_IND +***  + +***  +** +***  +***  +***  +*** +***  +***  +***  +*** +***  +***  +***  +** 

Fonte: Dados da pesquisa 

O Quadro 3 apresenta os resultados relacionados à hipótese de expropriação por parte 

das empresas que tem suas ações nas mãos de um acionista majoritário (M_Dummy). Este 

quadro consolida também os resultados para aquelas ações que estão nas mãos de um 

acionista majoritário que é uma indústria (M_IND), tais acionistas usam o pagamento de 

dividendos para controlar as decisões dos gestores (hipótese de monitoramento) relacionadas 

a gastos em projetos não atraentes. 

A hipótese de monitoramento também é observada na variável Main Ind, que consiste 

numa estrutura de propriedade com uma Indústria como principal acionista de outra empresa 

(Quadro 3). Tais resultados ratificam a hipótese 1 (H1). 

Outras variáveis Major (Acionista Majoritário) e Main (Acionista Principal), 

considerando outras identidades, também foram testadas, e apresentaram os efeitos e direções, 

delineados no Quadro 4. O Full Adjustment Model apresentou efeito contraditório, quando 

comparado com os demais, comprometendo a relevância dos resultados. Pela consistência, se 

considerarmos os efeitos e direções dos modelos PAM, WM e ETM, observaremos que 

quando o acionista majoritário e principal são uma empresa não financeira (M_ENF = 
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M_ASSET + M_IND) a hipótese de monitoramento é ratificada com níveis de significância 

de 1, 5 e 10%, exceto para 2SLS. A hipótese de monitoramento também é observada nas 

variáveis Major e Main para empresas de participações (M_ASSET e Main_Asset), exceto 

para o modelo FAM, que não apresentou estimadores significantes. A hipótese de 

expropriação é observada pelas variáveis Major e Main quando o acionista é o Governo 

(M_GOV e Main_GOV), ao nível de significância de 1 e 5%, exceto para o 2SLS. As demais 

identidades (Organizações institucionais – M_INST e Main_INST, Empresas Familiares – 

M_FAM e Main_FAM e Bancos – M_BANK e Main_BANK) ratificam a hipótese de 

expropriação, mas com estimadores não significantes. 

Quadro 4 - Estimadores para Acionistas Majoritários e Principais – Variável dependente DIV – DIV (T-1)  
FAM PAM WM ETM 

  OLS 2SLS GLS GMM OLS 2SLS GLS GMM OLS 2SLS GLS GMM OLS 2SLS GLS GMM 

M_ENF - - - + +*** + +***  +*** +***  + +***  +*** +***  +* +***  +** 

M_ASSET -*** - -***  -*** + + + +* +** + +** +*** +***  + +***  +* 

M_INST + + + + - - - - - - - - - -*** - - 

M_FAM - -** - - - -** - - - -* - - - - - - 

M_GOV + + + - -*** - -*** -*** -*** - -*** -*** -** * -** -*** -** 

M_BANK - - - - - - - - - - - - - -* - - 

  FAM PAM WM ETM 

  OLS 2SLS GLS GMM OLS 2SLS GLS GMM OLS 2SLS GLS GMM OLS 2SLS GLS GMM 

Main_ENF - - - - +*** + +***  +** +***  + +***  +*** +***  +** +***  +** 

Main_ASSET -***  - -***  - + + + + +*** + +***  +** +***  + +***  + 

Main_INST - - - -* - - - + - - - + - - - + 

Main_FAM - - - - - -* - + - - - -* - -** - - 

Main_GOV + + + - -*** - -*** -** -*** - -*** -*** - *** -** -*** -** 

Main_BANK + + + + + + + - - - - - - - - - 

Fonte: Dados da pesquisa 

Tentou-se ainda verificar os efeitos e direções das variáveis de propriedade quando a 

variável independente é o dividendo relativizado pelo total de ativo (Divid_ta) e a variável 

explicativa de rendimento é relativizada pelo ativo (ROA), e os resultados foram compatíveis 

com os achados anteriores que utilizaram os ajustes recomendados por Short, Zhang e Keasey 

(2002), conforme Quadro 5.   

Quadro 5 – Estimadores para Acionistas Majoritários e Principais – Variável dependente DIVTA 

  FAM PAM WM ETM 

  OLS 2SLS GLS GMM OLS 2SLS GLS GMM OLS 2SLS GLS GMM OLS 2SLS GLS GMM 

M_ENF +***  +** +***  - +***  +***  +***  +*** +***  +***  +***  +** + + + +* 

M_IND +***  +** +***  + +***  +***  +***  +** +***  +** +***  +** +* + +* +* 

M_ASSET + + + - +** + +** + + + + + - - - + 

M_INST + + + + - - - - - -* - - - -*** - - 

M_FAM - -** - - -*** -*** -*** -* -*** -*** -*** - - -** - - 

M_GOV -*** -* -*** + -*** -** -*** - -*** -*** -***  + - -* - + 

M_BANK + +* + - -*** - - - - - - - - - - - 

  FAM PAM WM ETM 

  OLS 2SLS GLS GMM OLS 2SLS GLS GMM OLS 2SLS GLS GMM OLS 2SLS GLS GMM 
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Main_ENF +*** + +***  - +***  + +***  +** +***  +** +***  +* +***  +***  +***  +** 

Main_IND +***  + +***  +*** +***  + +***  +*** +***  +***  +***  +*** +***  +** +***  + 

Main_ASSET -** - -** - - - - + -*** - -*** + - - - + 

Main_INST - - - - + + + - - - - - + + + - 

Main_FAM - - - - -*** -* -*** -** -*** -** -*** -**  -*** -*** -*** -** 

Main_GOV -*** -* -*** + -*** -** -*** + -*** -*** - *** + - -* - - 

Main_BANK - - - + + + + - + + + - - - - - 

Fonte: Dados da pesquisa 

Após as estimações considerando os modelos de Short, Zhang e Keasey (2002) 

mapeou-se os efeitos, considerando as variáveis de controle e a dummy de propriedade, que 

expressa a concentração da propriedade nas mãos de um acionista majoritário. A Tabela 17 

apresenta os estimadores do Modelo 5 para variável explicativa de propriedade que indica a 

presença de um acionista majoritário – major dummy e para as variáveis de controle 

escolhidas. 

4.2.4  Variáveis de controle e de propriedade X a política de dividendos 

A inserção de variáveis de controle para melhorar a estimação dos coeficientes é uma 

prática amplamente utilizada, inclusive nos estudos empíricos anteriores que aqui foram 

apresentados. As mais utilizadas são: tamanho, rentabilidade, crescimento, alavancagem e 

oportunidades de crescimento. Após estudar, nas seções anteriores, o efeito da estrutura de 

propriedade sobre as decisões relacionadas à política de dividendos, utilizando os modelos 

amparados em estudos seminais, buscou-se empregar um modelo mais tradicional de 

regressão múltipla, empregando além da variável independente de estrutura de propriedade, 

outras variáveis, aqui denominadas, variável de controle. 

Optou-se por regredir, através dos métodos anteriores utilizados (GMM, OLS, GS e 2 

SLS) simultaneamente, a estrutura de propriedade e todas as variáveis de controle, para 

conhecer os efeitos destas sobre a política de dividendos.  A estrutura de propriedade, 

considerando a presença de um acionista majoritário, apresentou o mesmo efeito negativo 

sobre a política de dividendos, caracterizando expropriação de riqueza dos minoritários. As 

demais variáveis de controle, exceto crescimento, apresentaram estimadores significativos, 

conforme vê-se a seguir na Tabela 17: 

 

DIV TA = α + β1[PROP] + β2[CRESC] + β3[RENT] + β5[ALAV] + β4[TAM] + β6[OPC] + 

β7[Dsetor] + β8[Dano] + ε 

Tabela 17 - ESTIMADORES DO MODELO 1 – DIVlucliq (VARIÁVEL DEPENDENTE) 
Variáveis explicativas GMM OLS GLS 2SLS 
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Major dummy -0,3981*** -0,0439** -0,0410*** -0,0410*** 
Crescimento -0,2006* -0,01361 -0,01520 -0,01520 

ROA -0,0019 0,14958*** 0,28778*** 0,28778*** 
Alavancagem -1,1020*** -0,11557** -0,20787*** -0,20787*** 

Tamanho 0,1370*** 0,03799*** 0,03583*** 0,03583*** 
Tobin’s q 0,0370 0,03970*** 0,06394*** 0,06394*** 

Dummy ano Sim Sim Sim Sim 
Dummy setor Sim Sim Sim Sim 

N 1.890 1.890 1.890 1.890 
F 4,13***   14,38*** 
R²  0,1702  0,1851 

Wald  162,60*** 429,19***  
m1 -6,89***    
m2 -1,58    

J de Hansen 171,72    
DIF-Hansen 16,66    

Fonte: Dados do Autor 

A amostra compreende 1.890 observações. Para todos os modelos foram inseridas 

dummies de ano e de setor para controlar os efeitos inerentes ao período e ao segmento de 

atuação da empresa. Exceto para o método GMM e para variável crescimento, todas as 

variáveis, para os demais métodos, encontraram estimadores significativos ao nível de 1 e 5%,  

sugerindo efeitos com significância entre as variáveis de propriedade e de controle sobre a 

política de dividendos. 

Observa-se, segundo a Tabela 17, uma relação negativa e significante, ao nível de 1% 

e 5%, entre estrutura de propriedade, quando presente um acionista majoritário e a política de 

dividendos, ratificando a hipótese de expropriação de riqueza, neste caso, os lucros não serão 

distribuídos, como dividendos, e ficarão nas mãos dos acionistas controladores, subtraindo o 

retorno dos acionistas minoritários. Este resultado está alinhado com os achados de Short, 

Zhang e Keasey (2002). Este resultado ratifica a hipótese 1 (H1) desta pesquisa. 

Temos uma relação negativa, mas não significante para todos os métodos, entre 

crescimento e política de divindendos. Este comportamento sugere que as empresas que estão 

crescendo usam seu fluxo de caixa livre para reinvestir em projetos com bons retornos, em 

detrimento do pagamento de divindendos.  

Para a rentabilidade a relação é positiva e significante, ao nível de 1% para todos os 

modelos, inclusive o GMM. Trata-se de uma das variáveis mais relevantes para explicar o 

comportamento da política de dividendos, quer pela reincidência em diversos estudos, 

inclusive em artigos seminais, quer pela significância que os estimadores apresentam, 

quaisquer que sejam os métodos utilizados. Empresas mais rentáveis poderão suportar melhor 

seus custos, despesas e necessidades de investimentos, e o excedente poderá ser distribuído 
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para os acionistas, como dividendos. Os resultados supra-citados são compatíveis com os 

achados de Aivazian, Booth e Cleary (2003), Fama e French (2012), Brockman e Unlu 

(2011), Lee (2010), Futema, Basso e Kayo (2009), López-Iturriaga e Crisóstomo (2010) e 

Fama e Babiak (1968) e confirma a hipótese 4 (H4) desta pesquisa. 

A alavancagem está relacionada negativa e significativamente, ao nível de 1%, com a 

política de dividendos para todos os métodos, exceto GMM, que não apresentou significância. 

Ter dívida impõe a necessidade de manter recursos para pagamento de seus custos, subtraindo 

o fluxo de caixa livre, não remanescendo recursos para distribuição como dividendos. Este 

resultados são compatível com os achados de Bae, Chang e Kang (2012), Lee (2010) e 

Bøhren, Josefsen e Steen (2012) e confirma a hipótese 3 (H3) desta pesquisa. 

O tamanho apresentou um efeito positivo e significante, ao nível de 1%, com relação 

à política de dividendos para todos os métodos. Este resultado está alinhando com muitos 

achados empíricos anteriores (MITTON , 2004; DENIS e OSOBOV, 2008; AGGARWAL e 

KYAW, 2010; HOLANDA e COELHO, 2012; BAE, CHANG e KANG, 2012; FAMA e 

FRENCH, 2012; BROCKMAN e UNLU, 2011; CYERT, KANG e KUMAR, 1996; 

FUTEMA, BASSO e KAYO, 2009), e sugere que quanto maior a empresa, mais madura e 

menos carente de investimento em novos projetos, possibilitando a sobra de fluxo de caixa 

livre que poderá ser distribuído aos acionistas, ratificando a hipótese de monitoramento. Este 

resultado confirma a hipótese 2 (H2) desta pesquisa. 

As oportunidades de crescimento (tobin’s q) apresentam um efeito positivo e 

significante, ao nível de 1%, com relação à política de dividendos para todos os métodos. Este 

resultado é contrário aos achados de estudos empíricos anteriores que sugerem que uma 

empresa com melhores oportunidades de crescimento deverá reter seus lucros para reinvestir 

na sua capacidade produtiva e proporcionar maior riqueza aos acionistas, através da elevação 

do seu valor de mercado. Portanto, não confirma a hipótese 2 (H2) desta pesquisa. 

O quadro 6 sintetiza os resultados esperados das hipóteses e os respectivos resultados 

obtidos. 

Quadro 6 – Síntese das relações esperadas e obtidas das hipóteses 
 Hipóteses Relações esperadas Relações obtidas 

1 A presença de um acionista majoritário tem efeito 
sobre o nível de distribuição de dividendos 

? 
Negativa 

Expropriação 

2 
A presença de outra empresa não financeira, como 
acionista majoritário ou principal, tem efeito sobre o 
nível de distribuição de dividendos 

? 
Positiva 

Monitoramento 

3 O tamanho da empresa tem efeito positivo sobre o 
pagamento de dividendos. 

Positivo Positivo 
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4 A alavancagem tem efeito negativo sobre o pagamento 
de dividendos. 

Negativo Negativo 

5 A rentabilidade tem efeito positivo sobre o pagamento 
de dividendos. 

Positivo Positivo 

6 As oportunidades de crescimento têm efeito negativo 
sobre o pagamento de dividendos. 

Negativo Positivo 

 

5  CONCLUSÕES 

A política de dividendos segue sendo um tema de pesquisa apesar da literatura já ter 

dedicado ao mesmo muito estudo. Os resultados iniciais que apontaram a tendência na 

persistência da política de dividendos, como também da sua dependência do nível de 

rentabilidade, foram sucedidos por trabalhos que buscam encontrar mais fatores determinantes 

para a decisão de repartição de dividendos. Além da documentada dependência dos 

dividendos à obtenção de lucros, a pesquisa tem também encontrado resultados que indicam 

uma relação positiva com o porte da empresa e negativa com o endividamento. 

Mais recentemente a pesquisa tem explorado a influência de características da 

estrutura de propriedade sobre a política de dividendos sob distintos argumentos teóricos 

dentro do marco da Teoria da Agência que trata dos conflitos de interesses entre acionistas, 

direção executiva, e credores. Lucros podem ser destinados à remuneração de acionistas via 

dividendos, podendo também ser retidos para financiar investimento atendendo às demandas 

da gestão que prioriza o recurso interno para evitar aumento de endividamento. Por outro 

lado, estas duas utilizações não podem conflitar com os compromissos da empresa frente a 

credores.  

Afora o conflito entre credores e empresa, o conflito de interesses entre acionistas e 

gestores em torno da política de dividendos que está relacionado com o volume de recursos 

livres à disposição da direção executiva (Teoria do Overinvestment e Free Cash-Flow) que 

pode levar os acionistas a adotar uma política de dividendos que contemple mais elevado 

nível de distribuição como forma de limitar os recursos nas mãos da direção executiva da 

empresa como previsto pela hipótese do monitoramento da direção. Outra proposição sobre a 

política de dividendos dentro do marco da Teoria da Agência é considerar-se que acionistas 

controladores, que têm poder para obter retornos a partir de formatos distintos dos dividendos, 

priorizem uma política de pouca distribuição de dividendos em detrimento dos acionistas 

minoritários que têm esta como sua principal fonte de retorno a seu investimento. Esta é a 

proposição da hipótese de expropriação. Diferentes características da estrutura de propriedade 

podem estar associadas a uma outra destas proposições. 
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Este trabalhou analisou a política de dividendos da empresa brasileira à luz da hipótese 

de monitoramento da direção executiva, e da hipótese de expropriação de acionistas 

minoritários. Para um painel de dados composto por 1.890 observações anuais de 223 

empresas de 14 setores da economia, no período de 1996-2012, os resultados indicam que, de 

fato, há fatores da estrutura de propriedade da empresa brasileira que favorecem a hipótese de 

monitoramento diretivo, como também a de expropriação de acionistas minoritários. 

O consistente efeito negativo da presença de um acionista majoritário sobre a 

distribuição de dividendos é um indício de que este acionista parece estar utilizando outras 

formas para obter retorno de seu investimento. Por outro lado, acionistas minoritários têm sua 

remuneração muito associada ao pagamento de dividendos, como preconizado pela hipótese 

de expropriação. Este resultado é compatível com o de Short, Zhang e Keasey (2002).  

Por outro lado, observou-se um consistente efeito positivo da presença de outra 

empresa não financeira como acionista majoritário e principal sobre o grau de distribuição de 

dividendos. Este resultado é uma forte indicação que estes acionistas controladores podem 

estar utilizando a política de dividendos como forma de limitar o volume de recursos livre à 

disposição da direção executiva, objetivando assim evitar problemas de mau uso destes 

recursos na ausência de bons projetos de investimento. Este achado alinha-se com o de Lee 

(2010). 

O efeito negativo da presença de um acionista majoritário e o efeito positivo da 

presença de outra empresa não financeira como acionista majoritário e principal sobre a 

política de dividendos são resultados que corroboram para o atingimento do objetivo principal 

de avaliar os efeitos da estrutura de propriedade sobre a política de dividendos e específicos 

de: a) Verificar o efeito da estrutura de propriedade sobre a política de dividendos levando-se 

em consideração as hipóteses da expropriação e monitoramento, próprias da teoria da agência 

e b) Verificar o efeito da estrutura de propriedade sobre a política de dividendos, 

considerando a presença de um acionista majoritário, os acionistas principais, e as suas 

respectivas identidades. 

Adicionalmente, em sintonia com resultados de pesquisas anteriores, encontrou-se um 

efeito positivo do tamanho da empresa e da rentabilidade sobre o nível de pagamento de 

dividendos, e, um efeito negativo do endividamento. 

Quanto ao tamanho, o efeito positivo sobre a política de dividendos, ou seja, quanto 

maior a empresa mais propensa a pagar de dividendos elas se apresentam, está alinhado com 

os achados de Mitton (2004), Denis e Osobov (2008), Aggarwal e Kyaw (2010), Holanda e 

Coelho (2012), Bae, Chang e Kang (2012), Fama e French (2012), Brockman e Unlu (2011), 
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Cyert, Kang e Kumar (1996) e Futema, Basso e Kayo (2009). Quanto maior a empresa, mais 

madura ela se encontra no estágio do seu ciclo de vida. Em geral, segundo a teoria do ciclo de 

vida, as empresas maduras não demandam de seu fluxo de caixa livre para financiamento de 

novos projetos, o que possibilitará o uso deste fluxo de caixa livre para pagamento de 

dividendos como distribuição de lucros. 

O efeito negativo da alavancagem sobre a política de dividendos, está de acordo com 

os achados de Bae, Chang e Kang (2012), Lee (2010) e Bøhren, Josefsen e Steen (2012). A 

teoria informa que empresas alavancadas não dispõem de fluxo de caixa livre para distribuir 

como forma de dividendos para os acionistas, pois tal caixa deverá ser utilizado para suportar 

os custos da dívida. 

Com relação ao rendimento, um dos principais fatores que buscam explicar a política 

de dividendos, o efeito encontrado foi positivo e significativo sobre a política de dividendos, 

em sintonia com os achados de Aivazian, Booth e Cleary (2003), Fama e French (2012), 

Brockman e Unlu (2011), Lee (2010), Futema, Basso e Kayo (2009), López-Iturriaga e 

Crisóstomo (2010) e Fama e Babiak (1968). É de se esperar que o pagamento de dividendos 

requeira a existência de fluxo de caixa livre, o que será propiciado se os rendimentos 

auferidos pelas empresas forem capazes de pagar custos, despesas e investimento, não sendo 

necessária a captação de recursos do meio externo. 

As oportunidades de crescimento sugerem o não pagamento de dividendos, pois 

empresas com oportunidades de mercados presentes ou potenciais irão requerer recursos para 

investimento em projetos e em recursos produtivos. Entretanto, a presente pesquisa contrariou 

a hipótese nula e apresentou um efeito positivo e significante entre as oportunidades de 

crescimento e a política de dividendos, não alinhado com a maioria dos resultados dos 

achados anteriores. Quanto ao crescimento, o efeito se apresentou negativo, sugerindo que as 

empresas que apresentarão receitas crescentes, estarão retendo lucros para reinvestimento no 

processo produtivo proporcionando a manutenção do ciclo de crescimento. 

Constitui-se em limitação desta pesquisa não apontar os efeitos da estrutura de 

propriedade sobre a política de dividendos quando apontados as identidades dos acionistas e 

considerados os diversos aspectos da concentração de propriedade. Portanto, vê-se como 

possibilidade de continuidade deste trabalho o aprofundamento da pesquisa sobre o efeito da 

natureza dos principais acionistas e suas concentrações sobre a política de dividendos.  
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