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RESUMO 

Diversos estudos têm procurado resposta para a questão: “Qual a relevância da 

política de dividendos na determinação do valor de mercado das empresas?”.  

Este trabalho inclui uma abordagem teórica e uma abordagem empírica. Na 

abordagem teórica, apresentam-se as conclusões dos estudos internacionais mais 

representativos e influentes sobre este tema. Na abordagem empírica, baseada numa 

aplicação de um modelo CAPM expandido, a empresas Portuguesas cotadas em bolsa, 

testa-se a relevância da política de dividendos para o valor de mercado destas empresas, 

não se detectando evidência favorável a esta hipótese. 
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ABSTRACT 

Several studies have tried to answer the question: “How relevant is the dividend 

policy to determine the valuation of firms?”. This work includes both a theoretical and 

an empirical approach. In the theoretical approach, we present the conclusions of the 

most representative and influential international studies. In the empirical approach, 

based on an expanded CAPM model applied to Portuguese firms quoted in the stock 

market, we test the relevance of dividend policy for the valuation of these firms, and we 

do not find evidence confirming this hypothesis. 

 

Keywords: Dividend Policy; Firm Value; CAPM. 
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INTRODUÇÃO 

 

Este trabalho pretende analisar as diversas abordagens teóricas da política de 

dividendos seguida pelas empresas bem como um estudo empírico sobre a relevância da 

mesma política na determinação do valor de mercado das empresas. 

Este estudo compõe-se de quatro pontos: No ponto um analisam-se as 

interpretações e críticas dadas às teorias da irrelevância e relevância de dividendos por 

alguns investigadores. A análise da relevância dos dividendos incluiu as interpretações 

das diversas teorias que são originadas pela existência das imperfeições de mercado. 

No ponto 2 é analisado o comportamento do mercado accionista português, em 

termos da sua evolução em volume de negócios e aspectos legais, bem como a evolução 

do dividend yield das empresas, comparando o rendimento obtido pelo mesmo com uma 

taxa de juro de curto prazo. 

No ponto 3 é analisada a evidência da política de dividendos das empresas com 

base em estudos empíricos de investigadores, nomeadamente de Black and Scholes 

(1974) com uma versão do modelo CAPM. Apresenta-se ainda todos os pressupostos e 

condicionantes inerentes ao desenvolvimento empírico do modelo CAPM, utilizado 

neste estudo, bem como a definição da amostra e identificação dos dados que suportam 

os resultados aqui obtidos. 

Finalmente no ponto 4 apresentam-se as conclusões. 
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1.  EVOLUÇÃO DA INVESTIGAÇÃO SOBRE A POLÍTICA DE DIVIDENDOS 

 

No ponto 1.1 analisa-se o tema “Pagamento de Dividendos” considerando 

mercados de concorrência perfeita. Em concreto, é analisada a teoria da Irrelevância dos 

Dividendos, através da apresentação do modelo desenvolvido por Miller e Modigliani 

(1961). Esta análise é finalizada com a referência a algumas críticas ao modelo 

efectuadas por outros investigadores. 

 

1.1  A IRRELEVÂNCIA DA POLÍTICA DE DIVIDENDOS 
 

Os motivos que levam as empresas a dar uma forte preferência a dividendos para 

remunerar os seus accionistas têm sido alvo de vários estudos ao longo do tempo no 

sentido de determinarem qual o impacto que os mesmos têm na alteração do preço de 

mercado das empresas quando o montante do dividendo distribuído varia.  

Segundo Gitman (1987), a política de dividendos das empresas deve ser 

formulada tendo em atenção dois objectivos, maximizar a riqueza dos accionistas e 

garantir financiamentos ao investimento. Estes objectivos não se excluem mutuamente 

mas sim complementam-se.  

Os estudos sobre a questão dos dividendos nem sempre seguiram a mesma 

abordagem. Com a finalidade de tirar conclusões credíveis, cada investigador decidiu 

basear os seus trabalhos em factores que considerava mais relevantes. Neste contexto, é 

possível identificar dois grupos de investigadores que analisaram este tema sob 

perspectivas diferentes. O primeiro desenvolveu os seus trabalhos utilizando uma 

abordagem ao tema segundo uma perspectiva de mercados de concorrência perfeita. 

Esta abordagem encontra o seu expoente máximo em Miller & Modigliani (1961) com o 
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seu modelo sobre a irrelevância dos dividendos. O segundo grupo desenvolveu os seus 

trabalhos através de uma abordagem onde os argumentos eram baseados em mercados 

de concorrência imperfeita. 

A definição de um valor ideal a atribuir ao dividendo é também alvo de 

controvérsia dado que a necessidade de as empresas financiarem os seus projectos, com 

recurso a capitais próprios, obriga as mesmas a terem de optar entre diminuir o valor do 

dividendo a distribuir ou recorrer a crédito bancário. Acresce ainda que a retenção total 

do lucro pode gerar uma mais valia potencial para os accionistas. Como resultado, 

existe um trade-off entre dividendos a distribuir, versus retenção de lucro, originando o 

aparecimento de teorias para a criação do dividendo óptimo (Lintner (1956) e Rozeff 

(1982)). Estes autores, embora utilizando pressupostos e processos diferentes nos seus 

modelos, procuram determinar a existência de um ideal para o valor dos dividendos 

obedecendo em ambos os casos à mesma restrição, ou seja, ao resultado líquido por 

acção que apenas depende da capacidade da empresa em gerar lucros.  

A teoria da irrelevância dos dividendos diz-nos que, a política de dividendos de 

uma empresa não tem efeito sobre o seu valor de mercado ou sobre o custo do seu 

capital. O seu valor está relacionado com a sua capacidade de gerar lucro, através da sua 

actividade, e não através da retenção ou distribuição dos lucros. 

O trabalho mais importante pertence a Miller e Modigliani (1961) e pressupunha 

a aplicação da teoria da Irrelevância em ambiente de mercados perfeitos1.  

                                                 
1  Os pressupostos são: (1) Mercado de capitais perfeitos- informação gratuita e disponível para todos os 
intervenientes, nenhum deles está em condições de impor os seus preços e não existem custos de 
transação; (2) Comportamento racional de todos os investidores; (3) Perfeita certeza; (4) Política de 
investimento da empresa é constante e não depende dos resultados distribuídos; (5) Não existem impostos 
ou custos para emissão de novas acções; (6) Os dividendos não veiculam qualquer informação ao 
mercado no que respeita à situação real da empresa. 
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Com recurso a um modelo matemático simples, Miller e Modigliani mostravam 

que era irrelevante para o valor de uma empresa, o facto de esta pagar um baixo ou alto 

dividendo, dado que o seu valor de mercado permanecia inalterável. 

Admitindo as hipóteses de mercados perfeitos, os autores afirmam que os 

investidores são indiferentes à forma como é formado o incremento da sua riqueza, quer 

este tenha origem em pagamento de dividendos, quer seja originado pelo aumento do 

valor de mercado das acções detidas. 

Miller e Modigliani consideravam o caso de uma empresa inteiramente 

financiada por capitais próprios, com um preço de mercado da acção no momento t, 

dado pela seguinte expressão: 

pj(t) = 1/(1+r(t)) [dj(t) + pj(t+1) ]       (1.1) 

Multiplicando ambos os lados da igualdade pelo nº de acções da empresa no 

momento t obtém-se o valor total da empresa: 

Vjt= 1/(1+r(t)) [Dj(t) + npj(t+1) ]      (1.2) 

onde,  Vj(t)= npj(t) ; Dj(t) = ndj(t) é o total dos dividendos pagos aos detentores de acções da 

empresa j existentes no início do período t; n(t) é o número de acções da empresa j no 

momento t; pj(t) é o preço de mercado de cada acção da empresa j no momento t; r(t) é a 

taxa de juro exigida por cada investidor para deter acções da empresa j, e que se 

presume ser sempre constante.  

A expressão (1.2) mostra que o valor da empresa Vjt no momento t, é igual ao 

valor actualizado dos dividendos pagos em t a que se junta o valor total das acções no 

momento t+1 . 

Segundo os argumentos de Miller e Modigliani o valor de mercado da empresa 

deverá ficar indiferente à política de dividendos seguida. Então, caso a empresa precise 
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de fundos para investimento, vai ter de emitir no período t, m(t+1) novas acções ao preço 

de mercado de pj(t+1). 

Definindo nt = n(t+1) – m(t+1), a equação (1.2) pode ser expressa do seguinte 

modo:   

Vij(t) = [D(t) + n(t+1) - m(t+1)] / [ 1+r(t) ]     (1.3) 

Pela análise da equação (1.3), o valor dos dividendos actuais afectam o valor de 

mercado da empresa através de D(t). Admitindo que o valor da empresa em (t+1) não 

depende do valor dos dividendos pagos em t e, como em qualquer momento para haver 

equilíbrio entre a necessidade de fundos e a sua aplicação, terá de se verificar a seguinte 

condição: 

mp(t+1) = D(t) + I(t+1) - X(t+1)      (1.4) 

onde I(t+1) representa o valor a investir em (t+1) e X(t+1) representa o resultado líquido em 

(t+1) e mp(t+1) o valor das acções a emitir. Retirando da igualdade anterior D(t)  obtemos 

a seguinte expressão: 

D(t) = mp(t+1) – I(t+1) + X(t+1)       (1.5) 

Substituindo a igualdade encontrada na expressão (1.3), temos: 

V(t) = [mpt+1) - I(t+1) + X(t+1) + (n+m)p(t+1) - mp(t+1)] / [ 1+r(t+1) ] 

o que simplificando dá a seguinte expressão: 

V(t) = [- I(t+1) + X(t+1) + (n(t+1)p(t+1) ] / [ 1+r(t) ]     (1.6) 

com n(t+1)p(t+1) = V(t+1) a equação (1.6) pode ser expressa como: 

V(t) = [X(t+1) - I(t+1) + V(t+1) ] / [ 1+r(t+1) ]     (1.7) 

Como se pode verificar o termo D(t) desaparece, logo confirma-se a teoria de 

Miller e Modigliani. O valor de mercado da empresa não depende dos dividendos 

actuais ou dos futuros. Miller e Modigliani concluíram pois que, V(t) é apenas função da 
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taxa de rentabilidade exigida pelos investidores r, do resultado líquido (Xt+1) e do valor 

de mercado da empresa em (t+1). 

Quando é alterada a situação de a empresa recorrer a capitais alheios para 

financiar seus projectos, os autores afirmam que a tese de neutralidade se mantém, 

apoiando-se nas suas preposições2 relativas ao custo de capital e ao financiamento da 

empresa. 

 As condições necessárias para se verificar a existência do postulado da teoria da 

irrelevância dos dividendos não são totalmente aceites por um grande número de 

investigadores. O modelo idealizado por Miller e Modigliani foi alvo de várias criticas, 

pois numa economia real, os efeitos de várias imperfeições de mercado não podem ser 

ignorados. 

A recusa em aceitar a interpretação dada por Miller e Modigliani não tem a ver 

com as conclusões obtidas, mas antes devido às hipóteses utilizadas na sua elaboração 

que não tinham em conta a realidade económica. Um dos aspectos, que causa maior 

polémica, tem a ver com a importância do efeito fiscal dado que influencia fortemente o 

investidor nas suas preferências por dividendos. 

Segundo Augusto (2006), a necessidade de reconhecer o efeito fiscal na 

distribuição de dividendos e a consequente impossibilidade de os sistemas fiscais 

garantirem uma perfeita neutralidade das diferentes formas de que as empresas se 

podem socorrer, para transferirem a riqueza por si gerada para o património dos seus 

accionistas, tem gerado forte controvérsia. 

Outro aspecto a ter em conta refere-se à situação de ignorar os custos de 

transação. Se a empresa precisar de fundos para financiar projectos, é fundamental ter 

em conta os custos com emissão de novas acções.  
                                                 
2 M.M. (1963) a)- A empresa gera resultados que lhe permitem a dedução integral  dos encargos da dívida 
ou reportar prejuízos; b)- Não existe risco de falência; c)- A taxa de tributação sobre rendimento das 
empresas é constante ao longo do tempo e d) a duração dos empréstimos é ilimitada.  
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Para Weston e Brigham (2000), o ponto defendido por Miller e Modigliani 

apresenta aspectos discutíveis, visto ter utilizado uma teoria dedutiva que foi 

estabelecida a partir de algumas hipótese que permitem tornar a teoria manejável. 

 

1.2.  IMPERFEIÇÕES DE MERCADO 
 

Neste ponto apresentam-se as condições que implicam a existência de mercados 

de concorrência imperfeita. Vão caracterizar-se as várias imperfeições de mercado e 

efeitos causados na política de dividendos delineada pelas empresas bem como algumas 

das teorias originadas pela existência das referidas imperfeições de mercado. No plano 

oposto à existência de um mercado ideal defendido por Miller e Modigliani, temos as 

teses dos que argumentam que numa economia real as imperfeições de mercado têm 

efeitos reais sobre a política de dividendos seguida pelas empresas.  

Existem investigadores que classificam as imperfeições de mercado em 

primárias e secundárias (Lease et al. -1999). São consideradas primárias as imperfeições 

com maior relevância na explicação da política de dividendos das empresas e 

secundárias os restantes tipos de imperfeições.  

Existem no entanto autores que defendem que as preferências dos investidores 

não são exclusivas de um argumento isolado, mas sim de vários, podendo verificar-se 

haver um argumento mais dominante que outro. Borges (2001), afirma que a 

controvérsia dos dividendos se reduz à análise das imperfeições de mercado e das 

deficiências ou da racionalidade questionável do comportamento dos investidores. Isto 

vem dar razão à afirmação anterior ao considerar que existem investidores cujas 

preferências não se devem, em exclusivo, às imperfeições de mercado. Então, como 

consequência do que se acaba de afirmar, vai referir-se não só as imperfeições de 
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mercado e as teorias que lhe estão subjacentes, mas também outras teorias cuja 

explicação para a sua existência é devida aos comportamentos racionais discutíveis dos 

investidores, há a destacar: 

a) Custos de transacção; 

b) Fiscalidade; 

c) Assimetrias de informação entre os diferentes participantes no mercado; 

d) Conflitos de interesses entre accionistas e credores; 

e) Razões de índole psicológica que interferem com as decisões dos 

investidores. 

 

I.2.1  CUSTOS DE TRANSACÇÃO 
 

Quando um investidor, em seu nome individual ou em representação de um 

grupo financeiro, concretiza uma operação de compra ou venda de acções, suporta 

sempre custos de transacção. Dado que os mesmos custos são aplicados, quando as 

transacções são efectuadas, indistintamente da empresa responsável pela emissão das 

acções, por consequência estes custos não interferem, nem na política de dividendos 

decidida nem têm impacto na alteração do valor das empresas. A consequência mais 

directa para o investidor e segundo a opinião de Eades et al (1984), é que esses custos 

são inversamente proporcionais ao valor da transação. Existem autores que consideram 

os custos irrelevantes, ou de pouca influência na evolução da política de dividendos das 

empresas Megginson (1997).  

Porém quando uma empresa efectua uma operação de emissão de novas acções 

ou recompra das mesmas, a situação é diferente. Quando a empresa pretende transferir 

rendimentos obtidos na sua actividade para os seus accionistas tem várias alternativas à 
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sua escolha: pagamento de dividendos ou recompra de acções, originando quaisquer 

destes procedimentos custos diferentes pelo que é importante minimizar os efeitos que 

cada um deles implica. 

Por outro lado, a dimensão dos custos de transacção pode influenciar a 

actividade dos investidores no mercado, em particular dos arbitragistas. Em suma, os 

custos de transacções podem condicionar o ajustamento do preço das acções que ocorre 

depois da distribuição de dividendos. 

 

1.2.2  FISCALIDADE 
 

Devido a uma crescente convergência na legislação fiscal a nível mundial, 

iniciada em 1986 nos E.U.A e também em datas mais recentes nos diversos países 

integrantes da U.E. (União Europeia), o diferencial de imposto sobre os rendimentos 

provenientes dos dividendos e o imposto sobre os rendimentos de mais valias de acções 

tem sofrido reduções, levando os investidores a redefinirem os seus planos de 

investimento. 

Continua no entanto a não se verificar (a nível mundial) uma homogeneidade no 

tratamento fiscal de rendimentos provenientes tanto de mais valias como de dividendos, 

permanecendo estes últimos a ser mais penalizados em termos fiscais. 

De acordo com trabalho desenvolvido por Michaely (1991), com a entrada em 

vigor da reforma fiscal nos E.U.A. de 1986, gradualmente se reduziu no longo prazo o 

diferencial de taxa de imposto para investidores individuais relativo a rendimentos de 

dividendos e de mais valias. Mas não alterou os incentivos para os negociadores no 

curto prazo, teve um pequeno impacto nos investidores institucionais em redor do ex-
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dividend day3, e não provocou nos investidores individuais uma alteração 

comportamental com consequências significativas sobre o preço dos activos no dia ex-

dividend. 

Farrar e Selwyn (1967) desenvolveram um estudo em que, admitindo a hipótese 

de que a fiscalidade penalizava os dividendos, mostraram como é que as empresas 

deveriam evitar os mesmos de forma a maximizarem o valor a receber pelo accionista e 

minimizarem o efeito fiscal. Considerando a situação em que a empresa transfere via 

dividendos a totalidade do lucro realizado para o accionista e definindo o rendimento 

líquido do investidor i temos: 

Yid = [(X-rDc) (1-τ) - rDi] (1-τd)      (1.8) 

Mas se for considerada a situação em que a empresa transfere via mais valias 

através da recompra de acções, a totalidade do lucro realizado e utilizando um processo 

semelhante ao anterior, implica que o rendimento líquido do investidor i (Yg) seja: 

Yig = (X-rDc) (1-τ)(1-τig) - rDi (1-τid)   

      = [(X-rDc) (1-τ) - rDi] (1-τig) + rDi) (τid - τig)    (1.9) 

Em que Yid é o rendimento em dividendos; Yig é o rendimento em mais valias; X é 

o lucro da empresa antes de impostos; r é a taxa de juro de mercado suportada pela 

empresa sobre as suas dívidas; Dc é a dívida da empresa e Di é a dívida do investidor é 

utilizada para compra de acções; τ, τd e τg são respectivamente os impostos sobre o lucro 

da empresa e sobre o rendimento dos investidores em dividendos e mais valias. 

Como os lucros a distribuir pela empresa sobre a forma de dividendos ou mais 

valias é em ambos os casos igual a [(X-rDc) (1-τ)]. Então para que haja equilíbrio 

temos: 

Yig = Yid x [(1-τig)/ (1-τid)] + rDi (τid-τig)     (1.10)  

                                                 
3 Por ex-dividend day entende-se o dia a partir do qual a acção deixa de ter direito a receber o dividendo. 
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Sempre que se verifique a condição de τid > τig, isto é, a taxa de imposto sobre os 

dividendos for superior à taxa de imposto sobre as mais valias, o accionista ficará 

beneficiado quando receber o seu rendimento sob a forma de mais valias realizadas. 

Esta conclusão teve alguma contestação. Miller e Scholes (1978) discordam da 

mesma, pois consideram que não era muito claro que existisse uma aversão 

generalizada por parte dos investidores a dividendos. Estes autores argumentam que, 

caso se verifique a situação de os dividendos pagarem um imposto superior às mais 

valias, existem no mercado instrumentos financeiros que lhes permitem anular o efeito 

da desvantagem fiscal. Há no entanto outras críticas às conclusões da aversão a 

dividendos por motivos fiscais que se baseiam no facto de existirem investidores com 

enquadramento fiscal mais favorável aos dividendos: ou estão isentos, caso de 

instituições de caridade ou têm uma taxa mais reduzida, caso dos fundos de pensões e 

companhias de seguros. 

Em período mais recente e pretendendo contestar a ideia de existir uma aversão 

à distribuição de dividendos por motivos fiscais, Collins e Kemsley (2000) 

desenvolvem uma modelização que foi inicialmente construída por Harris e Kemsley 

(1999), a partir da derivação de uma relação postulada por Olson (1995), que ignorava a 

hipótese da existência de impostos sobre os rendimentos provenientes de dividendos e 

mais valias, e criou uma equação para determinar o preço de uma acção com base no 

valor actualizado dos rendimentos residuais esperados que a mesma proporciona ao seu 

detentor. Harris e Kemsley (1999) adicionam à relação os impostos sobre o rendimento 

de dividendos.  

Posteriormente, Collins e Kemsley (2000) reconhecem que as empresas podem 

recorrer a outros meios para transferir rendimentos para os seus accionistas pelo que 

introduzem assim os impostos sobre rendimentos de mais valias. Esta situação deve-se 
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ao facto de Collins e Kemsley considerarem os impostos sobre os dividendos 

distribuídos aos sócios não constituírem, para estes, uma penalização incremental fiscal 

visto que, quando a empresa retém os resultados em lugar de distribuir sob a forma de 

dividendos, no momento em que os accionistas vendem as suas acções, transmitem aos 

novos accionistas as obrigações fiscais relativamente aos resultados retidos para que 

estes as liquidem quando a empresa proceder à sua distribuição. Este preço a pagar 

reflectir-se-á no valor a pagar por cada acção, considerando que os mercados são 

eficientes. Collins e Kemsley (2000), ao apresentarem estes argumentos consideram 

como hipóteses que todas as transações ocorrem em mercados eficientes, sendo 

indiferente o período em que os resultados são distribuídos, visto que estes ao serem 

reinvestidos geram um acréscimo no valor da empresa. Este acréscimo é proporcional 

ao montante a pagar de imposto o qual foi afectado por diferimento no período da sua 

liquidação. Os autores concluem que: 

a) Os investidores avaliam implicitamente as acções que adquirem, tendo em 

atenção as taxas de imposto que oneram os rendimentos provenientes das 

acções (dividendos ou mais valias); 

b) Os impostos pessoais a pagar pelos investidores têm um efeito inversamente 

proporcional na avaliação implícita que os mesmos fazem, para 

determinação do preço que se dispõem a pagar, quando compram acções de 

uma empresa. Os investidores corrigem a avaliação que fazem das acções 

que adquirem tendo em atenção os compromissos fiscais relativamente a 

resultados gerados e a distribuir em períodos posteriores; 

c) Não é indiferente considerar quaisquer dos impostos pessoais (dividendos ou 

mais valias) na determinação do valor implícito efectuado pelos investidores. 

As conclusões destes autores sugerem que os impostos sobre dividendos são 
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largamente capitalizados na cotação das acções. Na medida em que os 

impostos sobre dividendos são capitalizados nos preços das acções, os 

accionistas incorrem sempre em impostos enquanto detém as acções, quer a 

empresa pague dividendos ou não; 

Pela análise dos resultados aqui explanados, quando se considera os efeitos 

simultâneos dos impostos pessoais sobre os rendimentos provenientes de dividendos ou 

mais valias, os accionistas não são penalizados fiscalmente, contrariamente ao que é 

afirmado por diversos investigadores. 

Em estudo recente e aproveitando reforma fiscal americana, ocorrida em 2003, 

Chetty e Saez (2006) analisam o efeito no pagamento de dividendos devido a um corte 

nos impostos, já que com esta alteração os dividendos passaram a ser tributados a nível 

individual a uma taxa constante de 15%, em substituição da situação anterior, em que 

eram tributados a uma taxa que poderia em certos casos atingir 35%.  

O estudo tem como finalidade analisar o impacto da reforma fiscal na política de 

dividendos e incidem sobre as seguintes questões: 

a) Terão sido os cortes na tributação a causar um aumento nos dividendos ou terão 

sido outros factores responsáveis? 

b) Terão os cortes na tributação induzido a uma substituição da recompra de acções 

pelos dividendos?  

c) Terão os cortes na tributação induzido uma distribuição mais eficiente dos 

fundos de investimento pelas empresas? 

Utilizando dados retirados de anteriores trabalhos seus (Chetty e Saez, 2005) aos 

quais adicionam outros mais recentes de modo a obterem resultados sobre o pagamento 

de dividendos pelas empresas, antes e após a reforma fiscal de 2003. Os autores 

constroem uma amostra com dados compreendidos entre o 3º. Trimestre de 1981 e o 2º. 
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Trimestre de 2005, com aproximadamente 5.000 empresas. Classificam ainda os 

dividendos em regulares e especiais.  

Dividendos regulares são periódicos e recorrentes (em geral trimestrais) e 

tendem a ser muito ténues ou pouco visíveis. Dividendos especiais são eventos 

esporádicos e não recorrentes. 

 

Consideram relevantes para este estudo, três eventos: 

1- A data em que a reforma foi inicialmente proposta, 7 Janeiro de 2003; 

2- A data de 28 Maio de 2003 em que a redução de imposto foi oficialmente 

decretada em lei com efeitos retroactivos ao inicio de 2003 e programada para 

expirar no final de 2008; 

3- Data da reeleição de George Bush em 2004, torna-se quase certo que a reforma 

pode durar até 2008. 

Procurando responder à questão “Terão sido os cortes na tributação a causar um 

aumento nos dividendos ou terão sido outros factores responsáveis?” Chetty e Saez 

(2006) mostram que os dividendos regulares estagnaram, entre os ano de 1998 e de 

2002, subindo de novo a partir desse ano até ao de 2005. Constatam ainda que uma 

larga fracção dos aumentos ocorreram nos dois últimos trimestres do ano de 2003, após 

o corte nos impostos ter sido decretado, tendo-se verificado nova subida nos dois 

primeiros trimestres de 2005, imediatamente após a reeleição de Bush. 

Os autores referem que o corte nos impostos parece ter induzido a uma 

deslocação razoável no longo prazo na política de dividendos, ao contrário do que 

acontece na distribuição esporádica de lucros. Ressalvam, no entanto, que os aumentos 

nos dividendos podem não ser inteiramente devidos ao corte de impostos visto que os 

rendimentos também aumentaram gradualmente, em períodos anteriores. 
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Chetty e Saez (2006) compararam também o seu estudo ao de outros 

investigadores que obtiveram resultados com algumas diferenças. Entre estes, destaca-

se o estudo desenvolvido por Júlio e Ikenberry (2004) sobre o declínio do pagamento de 

dividendos em algumas empresas e a que alguns investigadores denominaram de 

“desaparecimento de dividendos”. Chetty e Saez compararam as suas conclusões às 

obtidas por Júlio e Ikenberry ao afirmarem que o corte na tributação de 2003 não 

poderia ser inteiramente responsável pelo recente aumento na distribuição de 

dividendos. Os autores afirmam que a discrepância entre estes resultados e as suas 

recentes descobertas nas mudanças da política de dividendos situa-se na alteração da 

composição e tamanho da amostra analisadas por Julio e Ikenberry (2004). 

Como resposta à questão: “Terão os cortes na tributação induzido a uma 

substituição da recompra de acções pelos dividendos?” Chetty e Saez (2006) afirmam 

que a eficiência dos efeitos do corte na tributação sobre as receitas depende, em larga 

medida se as empresas aumentaram o seu payout sobre os lucros ou apenas os 

substituíram pela recompra das acções da empresa. Examinando o efeito dos cortes na 

tributação sobre o payout total (dividendos e recompras), os autores verificaram que, a 

recompra de acções tem aumentado consideravelmente desde o corte na tributação, 

consistente com a hipótese de não substituição das mesmas. No entanto, devido à falta 

de uma estabilidade contrafactual no que diz respeito à recompra, torna-se impossível 

desenhar qualquer conclusão fiável sobre o efeito desta reforma no payout total da 

amostra recolhida. 

Chetty e Saez (2006), referindo-se aos resultados obtidos por Brown et al (2004) 

em que estes afirmavam: “que apenas 66% das empresas que se iniciaram no pagamento 

de dividendos na pós-reforma tiveram um aumento no seu payout total no ano do seu 

início. Notaram também que essas empresas aumentaram os dividendos depois da 
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reforma (2003), quando tinham menos hipóteses de aumentar o seu payout total e mais 

hipóteses de recomprarem acções antes do aumento de dividendos, do que aumentos de 

dividendos antes da reforma”, considerou tais conclusões problemáticas. 

Os autores partem de alguns pressupostos para demonstrar o que afirmam. O 

pressuposto de que “se nenhuma substituição ocorrer, 100 por cento das empresas que 

iniciaram a distribuição de dividendos aumentariam os seus payouts totais” não está 

necessariamente correcto. Uma fracção das empresas que iniciam a distribuição de 

dividendos podem, simultaneamente, experimentar uma redução nos níveis de recompra 

de acções que provoquem uma quebra nos payouts totais. Tal situação poderá acontecer 

quando a recompra de acções é usada unicamente como exercício de direito de opção e 

não está relacionada com a política de distribuição dos dividendos. 

Segundo, considere-se um cenário onde o comportamento dos dividendos e dos 

payouts totais é determinado por duas variáveis: Distribuição de lucros pelos accionistas 

(θ) e imposto sobre os dividendos (τ). As empresas que iniciam a distribuição de 

dividendos antes da reforma fizeram-no provavelmente devido a terem tido um aumento 

em (θ); as que iniciaram a distribuição depois da reforma fizeram-no porque (τ) 

decresceu.  

Dado que as empresas que experimentaram um aumento em (θ) terão também 

tendência para aumentar a recompra de acções próprias, será mais provável que no caso 

delas os payouts totais aumentem relativamente ás empresas que iniciaram pagamento 

de dividendos depois da reforma mesmo que a taxa de substituição seja zero.  

Os autores argumentam que a análise de Brown et al. (2004) pode ter sido 

influenciada por tendências de crescimento no comportamento de recompras no período 

que eles observaram (1993 a 2003). Uma das suas conclusões chave é que em 2003, 

68% das empresas iniciadoras (após a reforma) recompraram, no ano anterior à sua 
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distribuição de dividendos, acções, enquanto entre 1993 e 2002 apenas 38 por cento das 

empresas o fizeram. Isto parece sugerir que as empresas iniciadoras depois da reforma 

tem mais tendência a substituir a recompra de acções pelos dividendos.  

Vendo estes aspectos, concluímos que os dados e os métodos existentes são 

insuficientes para responder à questão da substituição. 

Finalmente, no sentido de responder à questão “Terão os cortes na tributação induzido 

uma distribuição mais eficiente dos fundos de investimento pelas empresas? “ Chetty e 

Saez (2006) dividiram as empresas em quintiles com base na previsão para o 

crescimento dos lucros e representaram graficamente a frequência de dividendos 

regulares nas empresas antes da reforma do imposto (1º.Trimestre de 1998 a 4º.trimestre 

de 2002) e após reforma (1º trimestre de 2003 a 2º trimestre de 2004). Os resultados 

obtidos deverão ser consistentes com a hipótese de que empresas com menores 

necessidades financeiras respondem melhor ao corte nos impostos, através da 

distribuição de fundos que possuem, aos seus accionistas.  

Pela análise dos dados obtidos, os autores verificaram que as empresas do quintil 

1, como estão em angústia financeira pois é esperado que os seus lucros caiam 

drasticamente, em média responderam menos que as do quintil 2 que tem uma previsão 

de lucros mais moderada. As empresas com as melhores perspectivas de crescimento, 

quintil 5, responderam muito pouco à redução de impostos. 

Estes resultados sugerem que a redução de impostos sobre os dividendos fez 

com que o mercado de capitais reorganizasse a distribuição dos fundos dentro das 

empresas de capital mais baixo. Os autores mostram que os impostos sobre dividendos 

afectam o comportamento do payout e a eficiência, mesmo que a fonte marginal dos 

fundos seja a retenção de lucros. 
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1.2.3.  IMPOSTOS E EFEITO DE CLIENTELA 
 

A data a partir da qual a negociação de acções perde o direito aos dividendos é 

designada de ex-dividend day. O comportamento do preço à volta desta data foi 

analisado por vários Investigadores nos seus estudos empíricos. O objectivo deste 

trabalho é determinar até que ponto os accionistas são influenciados, pelo efeito fiscal, 

nas escolhas que fazem para acederem aos seus rendimentos provenientes do 

investimento em acções, originando neste caso uma procura dirigida a acções com 

diferentes dividends yields. 

Como a preferência dos accionistas, perante a existência de uma diversidade de 

acções com diferentes dividends yields, não é homogénea origina, neste caso, o 

chamado efeito de clientela fiscal. 

Num estudo desenvolvido por Elton and Gruber (1970) é afirmado que a queda 

da cotação das acções no ex-dividend day, comparada com o seu dividendo pode 

constituir uma forma de inferir a taxa de tributação marginal a que estão sujeitos os 

investidores marginais possibilitando um teste directo ao fenómeno “clientelas fiscais”. 

Definindo as condições de equilíbrio de mercado para a não existência de operações de 

arbitragem, relacionadas com o diferencial de taxa, e considerando a situação de 

mercados financeiros eficientes em que todos investidores têm completo acesso a todas 

as transacções e informação, o autor refere que o rendimento líquido para o investidor 

deverá ter igual valor, quer seja recebido antes ou depois da distribuição do dividendo. 

Sendo assim, e em equilíbrio, tem-se: 

          Pb –τg(Pb – Pc)  = Pa - τg(Pa – Pc) + D(1-τd) ⇔    

          ⇔  (Pb – Pa) / D  =  (1-τd) / (1 - τg)      (1.11)  

onde Pa é o preço da acção ex-dividend, quando a mesma perde o direito ao dividendo;   
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Pb é o preço da acção antes do pagamento do dividendo; Pc é o preço da acção no 

momento em que foi adquirida; D é o dividendo por acção; e τd, τg são, 

respectivamente, a taxa de imposto que incide sobre o rendimento dos investidores 

marginais consoante tenha origem em dividendos ou mais valias. 

De acordo com a condição de equilíbrio de mercado expressa por (1.11), se os 

dividendos são penalizados, relativamente às mais-valias de acções em sede de imposto 

sobre o rendimento pessoal dos investidores, isto é, se τd > τg a queda da cotação das 

acções na data em que deixam de ter direito ao dividendo, deverá ser inferior ao valor 

do mesmo, face aos efeitos da arbitragem fiscal originada pelos investidores marginais à 

volta daquela data. Os autores concluíram que, se o imposto sobre os rendimentos 

provenientes dos dividendos é maior que o imposto proveniente de mais-valias, então a 

queda da cotação das acções terá de ser inferior ao valor do dividendo distribuído e que, 

neste caso é possível inferir a taxa marginal de tributação a que estão sujeitos os 

investidores marginais.  

No entanto, esta última conclusão foi criticada por outros investigadores, 

referindo em especial a não inclusão de custos de transacção Kalay (1982), afirmou que, 

em caso de se verificar que a descida de cotação do dia, após dividendo, é inferior ao 

valor do dividendo pago, a mesma deve-se aos custos de transação a que os títulos estão 

sujeitos, que tornam não vantajosa a intervenção dos investidores no mercado. 

As variáveis utilizadas como proxies na análise do comportamento das cotações 

das acções no período ex-dividend têm sofrido alterações. Nesse sentido e utilizando o 

volume de transacções, Bowers e Fehrs (1995) desenvolveram um estudo sobre os 

efeitos da relação entre o anúncio de pagamento de dividendos e o ex-dividend day, com 

a finalidade de fornecer explicações plausíveis para os resultados de anteriores estudos 

de que os retornos positivos das acções, associados com o anúncio dos dividendos, 
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permanece por vários dias, e que o volume anormal e retorno das acções começam 

vários dias antes do ex-dividend day. 

Este estudo liga estas duas questões de conclusões de curto prazo em estratégias 

de investimento na compra de dividendos, relacionando o retorno anormal e negociação 

de um volume de activos com características individuais que favorece os compradores 

de dividendos, isto é, a variância do retorno da acção e o dividend yield. 

Os autores concluíram que as hipóteses de compra de dividendos fornecem uma 

explicação plausível às conclusões de anteriores estudos, para um retorno anormal 

positivo, associado com persistência dos efeitos do anúncio por alguns dias após a sua 

ocorrência. Suportam ainda a hipótese de que, pelo menos alguma proporção do volume 

de transacções e da variação das taxas de rendibilidade, observadas ao longo do 

intervalo entre o anúncio e o ex-dividend day, deve-se ao ajustamento da posição dos 

investidores motivada por razões fiscais de curto prazo. Afirmam ainda que o seu estudo 

explica estes dois resultados, através da evidência da relação entre retornos anormais e 

volumes anormais de negócios, ao longo do período do anúncio, até ao ex-dividend day. 

A persistência do retorno anormal e volume de negociação anormal não é 

consistente com a explicação suportada pelo facto de o preço da acção rapidamente 

reflectir a informação no novo preço de equilíbrio. O retorno anormal não é 

suficientemente grande para criar oportunidades de arbitragem e fazer com que o preço 

reaja à informação que chega do mercado de um anúncio de dividendos. 

A falha dos investidores, para retirar vantagem destas oportunidades pode 

também ser explicada por uma falta de fundos investidores imediatamente após o 

anúncio ou porque as estratégias hedging reduzem o benefício de comprar, 

antecipadamente. 
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Partindo, igualmente, do estudo relativamente ao aumento de transacções no 

período ex-dividend mas dirigindo a sua atenção para o estudo do fenómeno das 

“clientelas fiscais”, Seida (2001) postula que uma alta (baixa) taxa de imposto leva os 

investidores, ceteris paribus, a concentrar os seus portfólios em activos com imposto 

mais favorável. Este estudo liga actividade de negociação, com base em dados diários 

relativos a transacções, e seguindo o aumento de dividendos para evidência nas 

mudanças da clientela accionista. Seida (2001) refere que nas pesquisas anteriores que 

examinaram reacções ao volume de transacções e protagonizadas por Asquith and 

Krasker (1985) entre outros, encontram fraca evidência suportando a teoria da 

existência de uma clientela por dividendos. No entanto, o autor afirma que encontrou 

evidências que a frequência de transacções anormais, durante o período pós aumento de 

dividendos, está positivamente correlacionado com a magnitude do mesmo aumento e 

após controlo dos efeitos informativos de tais anúncios. 

Este resultado é consistente com a teoria das “clientelas fiscais”, que segundo o 

autor, o seu efeito é suficientemente forte para influenciar as decisões dos investidores. 

Lease et al. (1999) analisando o comportamento do preço das acções em redor 

da ex-dividend date e admitindo a não existência de imperfeições de mercado (impostos, 

incerteza, etc.), refere que a queda de cotação das acções após a data em que passam a 

ser transaccionadas sem os seus detentores terem direito ao dividendo, é igual ao 

dividendo distribuído por acção. Tal situação não permite a quaisquer investidores obter 

vantagens com operações de arbitragem em redor daquela data. No entanto, quando o 

autor considera a existência de impostos sobre o rendimento dos investidores, estes 

podem obter vantagens em operações de arbitragem em redor daquela data, pois o 

enquadramento fiscal em que cada um se encontra é diferente. Como o rendimento 

marginal dos investidores proveniente de dividendos é mais penalizado em termos 
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fiscais que o proveniente de mais valias de acções, estes poderão vender as acções antes 

daquela data, e recomprá-las quando estas passarem à situação de ex-dividend. Acontece 

situação contrária para os investidores cujo rendimento marginal resultante dos ganhos 

de capital é mais penalizado, em termos fiscais que o proveniente dos dividendos 

recebidos. O autor refere que estas estratégias apenas podem produzir um benefício 

líquido para os investidores se as vantagens fiscais que esperam vir a obter 

relativamente ao seu dividendo, não forem absorvidas pela menor variação da cotação 

das acções, no momento em que se tornam ex-dividend. 

 

1.2.4. ASSIMETRIA DE INFORMAÇÃO 
 

A informação relativa a acontecimentos relevantes para a tomada de decisões, 

por parte de gestores e accionistas e/ou investidores potenciais, não é recebida ao 

mesmo tempo por todos os destinatários visto que a existência de uma economia 

perfeita em que a informação é partilhada por todos, em igualdade de circunstâncias 

continua a ser uma miragem inatingível. Os gestores das empresas, ao produzirem a 

maior parte da informação útil, têm o benefício da sua utilização em primeiro lugar. 

Como resultado desta realidade, está o facto de os gestores, em muitas ocasiões, 

deterem o poder de seleccionar a informação a transmitir para os investidores relativa à 

actividade presente da empresa e perspectivas futuras da mesma. A qualidade e 

fiabilidade da informação, está com frequência condicionada aos interesses dos gestores 

dado que muitas vezes, os proprietários das empresas não são na sua totalidade seus 

gestores. 
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Segundo Augusto (2006), pode-se dizer que a política de dividendos é 

caracterizada por assimetrias de informação entre insiders e outsiders, acerca da 

situação presente das empresas e das suas perspectivas futuras.  

Existem várias teorias cujos argumentos se devem à existência da assimetria de 

informação e às situações de desequilíbrio que as mesmas provocam entre os vários 

proprietários da empresa, podendo gerar conflitos de interesse entre gestores e 

accionistas da empresa. É neste contexto que surge relevante a Teoria do Poder 

Informativo dos Dividendos. 

 

1.2.4.1.  TEORIA DO PODER INFORMATIVO DOS DIVIDENDOS 
 

Esta teoria procura justificar os motivos que levam o mercado a acreditar que 

uma variação, no valor dos dividendos pagos, pode constituir um sinal da qualidade do 

desempenho da gestão da empresa. Algumas empresas, com a finalidade de atrair 

investimentos para os seus projectos, utilizam a política de dividendos para transmitir ao 

mercado as suas perspectivas de crescimento futuro. No entanto, este tipo de 

comportamento carece de credibilidade, já que as empresas podem não resistir à 

tentação de dar sinais errados para o mercado sobre a sua saúde financeira, mas neste 

caso serão penalizadas através dos custos ocasionados pela descida de cotação das suas 

acções. Para os investidores é uma maneira prática e cómoda de aferirem o desempenho 

da empresa já que nem todos os investidores têm ao seu alcance meios que lhe 

permitam aferir da veracidade dos sinais recebidos, relativamente ao sucesso dos 

projectos apresentados, dado que o problema consiste em separar bons projectos de 

maus projectos. 
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Esta teoria tem levado diversos investigadores a interpretar o efeito criado nas 

expectativas dos investidores quando se verifica uma variação no valor dos dividendos 

pagos.  

Ross (1977), usando a teoria da sinalização, construiu um modelo assente na 

estrutura de capitais das empresas. O autor admitia a hipótese de um mercado de 

capitais perfeitos e com agentes económicos neutros face ao risco. Utilizando o nível de 

endividamento, os gestores das empresas transmitem ao mercado as suas expectativas 

relativamente a rendimentos futuros. Modificando a estrutura de capital é possível 

alterar as expectativas dos investidores. 

O modelo admite que o nível de investimento é constante e o valor de mercado 

das empresas é apenas função das expectativas do cash flow que as mesmas podem 

gerar no futuro. 

  Embora o modelo de Ross tenha sido feito a pensar na estrutura de capital das 

empresas pode ser extensível à política de dividendos. Bhattacharya (1979) e Kalay 

(1980) desenvolveram modelos com características semelhantes ao de Ross (1977) mas 

considerando o dividendo como um sinal acerca das perspectivas futuras das empresas. 

Partindo dos pressupostos em que, investidores externos4 têm informação imperfeita 

sobre o rendimento das empresas e que taxa de imposto sobre os dividendos é superior 

aos ganhos em mais valias, Bhattacharya (1979) desenvolveu um modelo mostrando 

que, sob o efeito das condições atrás descritas, o pagamento de dividendos funciona 

como um sinal das expectativas do cash flow das empresas, em ambiente de informação 

imperfeita.  

O autor desenvolve uma estrutura de custos de sinalização que inclui, além de 

dividendos ligados ao cash-flow esperado o efeito de custos exógenos no equilíbrio dos 

                                                 
4 A utilização do termo “investidores externos” é uma alusão aos accionistas que não intervêm na gestão 
das empresas. 
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custos de sinalização. Designando X o montante em cash-flow esperado, resultante da 

concretização de um projecto de investimento, e  D o valor do dividendo suplementar a 

pagar aos accionistas, caso se realize o projecto anunciado. No final, caso se verifique a 

situação de X < D, deverá ser pago o valor D, mas será necessário repor a situação e 

financiar a diferença de D – X, com recurso a financiamento externo. Este procedimento 

tem um custo adicional para os actuais accionistas, igual (1 + β)(D – X), em que β é um 

coeficiente que representa o custo com o recurso ao financiamento pelo facto de o cash 

flow se tornar deficitário. Admite-se que a taxa de juro β (após impostos) é superior à 

taxa de juro sem risco que vigora no mercado. 

Os custos suportados, relativos a um maior diferencial na taxa de juro, mais os 

custos de transacção para obter o financiamento a que se junta os impostos sobre os 

dividendos suportados pelos actuais accionistas, constituem os custos de sinalização a 

que o autor designa por dissipative costs e que restringem as empresas a emitirem falsos 

sinais, como sejam, anúncio para dividendos esperados superiores ao cash flow gerado. 

Admitindo que os gestores agem no sentido de maximizar a riqueza dos seus accionistas 

e considerando o efeito positivo da alteração positiva dos dividendos no valor da 

empresa com estes custos de sinalização, o modelo desenvolvido pelo autor demonstra 

que, em equilíbrio, os investidores na posse de informação relativa à alteração para o 

novo dividendo D, são capazes de estimar o cash flow esperado pelos gestores, que têm 

o privilégio do acesso mais rápido à informação, determinando assim, o valor de 

equilíbrio para a empresa.   

Miller e Rock (1985) desenvolveram um estudo sobre a optimização das 

decisões das empresas relativas a financiamento, dividendos e investimento, assumindo 

que os gestores sabem mais que os investidores externos, sobre a verdadeira situação 

financeira das mesmas. Os autores introduzem no modelo de Miller e Modigliani a 

 25



Ponto 1 – Evolução da Investigação sobre a Política de Dividendos 
 

hipótese de assimetria de informação. Num mundo de expectativas racionais, o anúncio 

dos dividendos transporta suficientes dados de informação para permitir ao mercado 

deduzir os elementos não observados, nomeadamente, os relativos ao rendimento 

corrente da empresa. O anúncio de dividendos cria assim, condições para os mercados 

estimarem rendimento corrente com base em expectativas de rendimentos futuros, 

originando um aumento no valor de mercado das empresas. O modelo sobre o efeito 

informativo dos dividendos é então inteiramente consistente com o modelo de Miller e 

Modigliani ao afirmar que o valor de mercado das empresas está dependente do seu 

rendimento actual e da sua capacidade futura de gerar lucros.  

Num mundo real, onde os mercados tomam o anúncio de dividendos como um 

indício do rendimento não observado, surgem tentações de elevar o preço pagando mais 

dividendos ou empenhar-se menos na obtenção de financiamentos externos, do que 

aquilo que o mercado esperava, mesmo que isso signifique cortar no investimento. 

O mercado, eventualmente, aperceber-se-á da verdade e o preço presumivelmente 

regressará para a posição anterior, como Miller e Modigliani e outros notaram. 

O estudo e análise do poder informativo dos dividendos tem evoluído bastante 

havendo mesmo autores que desenvolveram modelos que incluem outras formas das 

empresas transmitirem aos investidores informação complementar sobre novas 

oportunidades de negócio, taxa de crescimento da actividade actual, financiamentos 

para concretizar projectos de desenvolvimento ou expansão actividade da empresa.  

Ambarish (1987), tomando como base os estudos efectuados por Miller e Rock (1985) e 

utilizando dados retirados do trabalho de John e Williams (1985), propõe um modelo 

em que os gestores recorrem a vários mecanismos de sinalização para o mercado, além 

da política de dividendos, utilizando também o financiamento e desenvolvimento da 
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actividade da empresa com a finalidade de darem a conhecer ao mercado as 

expectativas futuras para a mesma. 

De acordo com o modelo dos autores, considerando a situação de equilíbrio com 

o investimento fixo, o anúncio de um crescimento no valor do dividendo tem um 

impacto positivo na cotação das acções da empresa. Mas, quando em situação de 

equilíbrio, os dividendos são fixos, o efeito do anúncio de novos investimentos produz 

um impacto negativo para empresas com informação assimétrica e negativo para 

empresas com informação simétrica. 

Nitta (2006) analisou a política de dividendos numa perspectiva de um jogo 

interactivo entre gestores e accionistas. Referiu que teorias recentes sugerem que as 

decisões nas políticas de dividendos transportam mensagens subliminares da gestão que 

podem influenciar os preço das acções.  

Dado que o mercado accionista está constantemente a digerir informação da 

gestão empresarial e a reflecti-la no preço das acções, quando se verifica que a nova 

informação foi escondida na gestão do anúncio relativo a mudanças na política de 

dividendos o preço das acções, provavelmente, responderá de acordo com tal 

procedimento. A compreensão destas mensagens é considerada a chave fundamental na 

determinação da política de dividendos apropriada. 

Nitta (2006), pressupôs a existência de informação assimétrica em que os 

investidores estão menos informados relativamente à gestão da empresa, assumindo por 

isso, que a empresa pode prever melhor o rendimento futuro. Adicionalmente, admite-se 

que investidores tendem a aplaudir aumento de dividendos e a criticar redução dos 

mesmos. Por outro lado, os gestores tendem a apaziguar accionistas mantendo 

dividendos mesmo quando declina desempenho.  

Sob estas condições aumento de dividendos implica dois compromissos da gestão: 
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1- Que alto dividendo pode ser mantido no longo prazo; 

2- Que o rendimento futuro poderá crescer de modo a sustentar o valor do 

dividendo. 

Então os investidores percebem o aumento nos dividendos, como um sinal de 

que a gestão confidencialmente prevê crescimento dos rendimentos, provocando uma 

subida no preço das acções. Contrariamente, quando os dividendos são reduzidos sem 

razão aparente, sinaliza para os investidores que a gestão prevê deterioração dos 

rendimentos ao ponto de dividendos não poderem ser sustentados originando, por isso, 

uma descida no preço das acções. As situações descritas mostram que mudanças nos 

dividendos servem como um sinal da previsão do rendimento futuro e, desse modo, 

influenciam preço das acções. 

O autor postula, ainda, que os investidores também respondem ao anúncio de 

recompra de acções como um sinal. Devido à informação assimétrica, os investidores 

interpretam que a recompra de acções significa geralmente que as mesmas estão 

correntemente abaixo do seu valor. Enquanto a emissão de novas acções significa que as 

mesmas estão sobrevalorizadas. 

Os investidores interpretam as mudanças na política de dividendos (cash 

dividend ou recompra de acções) como um sinal a respeito de informação ainda não 

tornada pública causando uma reacção no preço das acções. 

Nitta (2006) refere que, as duas hipóteses anteriormente descritas oferecem 

algumas implicações para os accionistas relativamente à política de dividendos. 

Quaisquer das hipóteses sugerem que grandes dividendos e recompra de acções tendem 

a auxiliar o aumento do preço das acções. Além disso, as duas hipóteses diferem na 

maneira de como os investidores interpretam a informação veiculada por ambos os 

procedimentos. O cash dividend contém informação privada da gestão relativamente à 
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previsão do rendimento da empresa enquanto a recompra de acções contém informação 

privada sobre a valorização corrente da mesma. Como resultado os investidores podem 

recolher nova informação nas mudanças da política de dividendos e preço das acções 

responderá de acordo com situação verificada. 

Nitta (2006) afirma que, existe actualmente uma procura crescente entre os 

investidores para a fixação de um rácio de pagamento de dividendos. No entanto fixar 

este rácio significa que os investidores têm de consentir uma redução de dividendos 

quando os lucros baixam. Assim sendo, a política de dividendos não mais representaria 

o compromisso da gestão como elemento condutor dos ganhos a longo prazo tendo 

como consequência a perda de algum valor da informação.  

O autor refere que o pagamento com alvo num rácio deveria ser uma prioridade 

a longo prazo enquanto a estabilidade dos dividendos deveria ser uma preocupação a 

curto prazo. As análises sugerem que os gestores observam esta distinção quando 

decidem a política de dividendos. 

 

1.2.4.2.  CONFLITOS DE INTERESSE E TEORIA DE AGÊNCIA 
 

Um conflito de interesse nasce da necessidade de um gestor de empresa ajustar 

os interesses da empresa aos seus interesses particulares, interesses esses que podem 

influenciar de maneira imprópria os seus deveres e responsabilidades enquanto 

responsável pelos destinos da empresa que gere. 

As decisões relativas à distribuição de resultados gerados pelas empresas sob a forma de 

dividendos em alternativa à retenção de lucro podem gerar conflitos de interesse entre 

gestores e accionistas, quando a propriedade dos capitais próprios da referida empresa 

está separada da sua gestão.  
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De acordo com o estudo de Pacheco (1999), grande parte dos gestores têm uma 

forte preferência por retenção de lucros, por quatro motivos: 

1- Proporciona-lhes autonomia face aos accionistas e não ficam sujeitos à 

disciplina do mercado de capitais;  

2- No caso de necessidade de redução súbita no valor do dividendo, evita que 

sejam penalizados, através da cotação das acções da empresa que gerem.  

3-  Devido à aversão ao risco, típica dos gestores. Obtêm recursos que podem 

utilizar discricionariamente. 

4- A procura de maximização do prestígio, do poder e da sua remuneração 

(pecuniária ou não). 

Como refere o mesmo autor, na vida económica de qualquer empresa e no que 

respeita à decisão de distribuição de resultados existe uma certa propensão para se 

verificarem conflitos de interesse entre gestores, credores e accionistas que suscitam 

custos que visam incentivar os agentes a servirem de forma mais eficiente os interesses 

das empresas. 

Nas empresas, existem vários tipos de stockholders que podem ser agrupados de 

acordo com o seu papel no funcionamento das mesmas, em gestores, accionistas e 

credores. Cada um deles apresenta preferências diferentes em termos de risco assumido 

e retorno esperado. A motivação dos credores para a retenção de lucros deve-se ao facto 

de esta contribuir para o aumento das garantias dos seus créditos, enquanto os gestores, 

obtêm fundos que podem utilizar discricionariamente, sem ficarem expostos a riscos. 

Por tal motivo, pode-se considerar que credores à semelhança dos gestores tenham uma 

preferência pela retenção dos lucros já que estes podem representar uma maior garantia 

para retorno dos investimentos efectuados. 
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O conhecimento dos motivos justificativos que levam gestores e accionistas a 

orientarem as suas preferências pode ser utilizado para entender como a política de 

dividendos pode contribuir para reduzir os custos de agência, isto é, os custos 

relacionados com a adopção de medidas para controlar a actuação dos gestores. Podem 

variar entre despesas de monitoragem, perdas provocadas por má administração ou 

pagamento de planos de incentivos associados ao desempenho dos administradores, etc. 

A teoria da agência assume explicitamente que os gestores nem sempre agem na 

defesa dos interesses dos proprietários, Assim, tem-se uma situação em que os 

interesses e as motivações entre as partes envolvidas no relacionamento, ou seja, o 

principal e o agente, podem ser convergentes ou divergentes. De acordo com Borges 

(2001), os gestores são agentes imperfeitos o que implica haver divergência de 

interesses e motivações. Por tal motivo surgem conflitos que precisam ser regulados 

e/ou controlados. Para a teoria da agência, a empresa é uma intersecção de muitas 

relações contratuais entre administradores, governo, credores e funcionários. Como 

resultado, a teoria de agência lida com diversos custos de monitorização entre os vários 

grupos, (Wolk e Tearney (1997)). Segundo o trabalho desenvolvido por Jensen e 

Meckling (1976), a separação da propriedade relativamente à gestão e ao controle da 

empresa explica alguns comportamentos empresariais que não são muito racionais no 

contexto dos mercados eficientes.  

Rozeff (1982), partindo do estudo de Jensen e Meckling (1976), desenvolveu um 

trabalho mostrando como é possível existir uma política de dividendos óptima, como se 

mostra na figura 1.1. 

O autor esclarece que a política de dividendos óptima, pode ser encontrada no 

trade-off entre custos adicionais de transação causados pelo recurso a financiamento 

externo e a redução de custos de agência, quando a empresa aumenta os dividendos, ou 
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seja, é aquela que permite minimizar a totalidade dos custos associados à distribuição de 

dividendos (directos e indirectos). 

 

 

Figura 1.1. O Payout ratio óptimo de Acordo com o modelo de Rozeff (1982). 

 

O autor utilizou dados recolhidos num período entre 1974 e 1980, numa amostra 

de 1000 empresas dos Estados Unidos distribuídas por 64 sectores de actividade. 

Considerou 5 variáveis explicativas para proxy dos efeitos de custos de agência e de 

transacção. Como variáveis explicativas no comportamento do dividend payout, utilizou 

os custos de agência e de transacção, por sua vez, explicadas por outras variáveis. Para 

varáveis explicativas dos custos de agência, o autor considerou o capital detido pelos 

elementos da gestão, portanto fraca (ou forte) separação entre propriedade e gestão da 

empresa e o número de accionistas, ou seja, uma forte/fraca dispersão do capital.  

Se a concentração de capital na posse dos elementos de gestão da empresa é 

forte, Rozeff (1982) põe como hipótese a existência de uma relação inversa entre o 

dividend payout e os custos de agência visto que se verifica uma menor necessidade de 

distribuição de dividendos para limitar os referidos custos. Se a dispersão de capital for 

forte, ou seja, existe um elevado número de accionistas na empresa, a hipótese é de que 
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existe uma forte probabilidade de se verificar custos de agência em virtude do baixo 

incentivo que investidor, individualmente, possui para controlar a actividade dos 

gestores da empresa.  

Para o caso das variáveis explicativas dos custos de transação, o autor 

apresentou o índice de crescimento da empresa e o coeficiente Beta das suas acções. A 

hipótese posta pelo autor é que todas estas variáveis tenham um efeito negativo no 

dividend payout. No caso do índice de crescimento, é devido às necessidade de 

financiamento pois, limitando a distribuição de dividendos é possível reduzir recurso a 

financiamento externo e assim evitar custos de transação. Relativamente à medida de 

risco, porque a volatilidade da taxa de retorno exigida por investidores tende a acrescer 

aos custos de financiamento externo, como consequência a empresa procura limitar o 

recurso ao mesmo pelo que o pode fazer reduzindo o payout. Os resultados obtidos por 

Rozeff (1982) aquando da estimação do modelo, foram que todos os parâmetros são 

significativos e possuem o sinal esperado. 

As conclusões de Rozeff (1982) foram posteriormente confirmadas por outros 

investigadores através de estudos empíricos que, além de confirmarem os resultados 

obtidos, ainda acrescentaram novas variáveis explicativas no comportamento do 

dividend payout, ampliando assim os resultados obtidos. Dempsey e Laber (1992) 

utilizaram as características originais do modelo de Rozeff e estimaram-no em dois 

períodos de tempo distintos. O primeiro período considerado foi, entre 1974 e 1980, 

igual ao de Rozeff. O segundo período ocorreu entre 1981 a 1984. Neste último período 

a economia americana foi caracterizada por baixa inflação, forte crescimento económico 

e baixos impostos. O número de empresas incluídas na amostra também foi diferente, já 

que no primeiro caso foi considerado um universo de 968 empresas e no segundo 739. 
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Os autores obtiveram, em ambos os períodos, resultados em tudo muito 

semelhantes aos de Rozeff (1982), pelo que concluíram que o modelo de Rozeff 

apresenta estabilidade estrutural ao longo do tempo. 

Easterbrook (1984) desenvolveu um estudo em que se referiu à distribuição de 

dividendos como um meio para reduzir os custos de agência relativos aos capitais 

próprios. Argumentou que os accionistas de empresas com capital disperso têm pouca 

motivação para controlarem a actividade dos gestores. Os custos que, individualmente, 

teriam de suportar para acompanharem o desempenho dos gestores das empresas, 

comparados com os benefícios que daí advêm, são incomportáveis. Então uma política 

de dividendos generosa e regular encontra justificação no contexto da teoria de agência, 

visto que ao limitar a capacidade de autofinanciamento da empresa motiva os seus 

gestores a recorrer a financiamentos nos mercados de capitais, sujeitando-se assim à 

disciplina desses mercados. A necessidade de os gestores manterem uma regular 

distribuição de dividendos aos accionistas, pode levá-los muitas vezes a tomarem 

decisões relativamente a aumento do endividamento mantendo assim um rácio de 

payout, que satisfaça os accionistas, compensando uma natural aversão ao risco 

financeiro, por parte dos gestores. 

Outra questão relevante, sobre a influência do pagamento de dividendos na 

redução dos custos de agência, tem a ver com a motivação dos gestores em manter uma 

estabilidade no valor dos dividendos. Testes empíricos mostram que por vezes é difícil 

distinguir entre um crescimento sustentado de dividendos e uma necessidade de 

desinvestimento ocasionada por uma falta de projectos rentáveis ou por uma maior 

aversão ao risco, por parte dos gestores. Assim e devido aos efeitos da assimetria de 

informação, Easterbrook afirmou que uma subida no valor dos dividendos pagos pode 

fornecer sinais ambíguos ao mercado se não se fizer acompanhar da informação 
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complementar que suporte essa alteração. Apenas a identificação das motivações (que 

conduzem à situação crescimento versus desinvestimento) poderão conduzir a 

conclusões mais sólidas. 

Noronha et al. (1996), aproveitando as ideias desenvolvidas por vários 

investigadores entre os quais Rozeff (1982) e Easterbrook (1984), testou um modelo de 

equações simultâneas para determinar o impacto da simultaneidade nas decisões 

relativas a dividendos e estrutura de capital que permitissem a minimização global dos 

custos de agência. Assumindo que a tese de Easterbrook é correcta, a política de 

dividendos e as decisões de financiamento deveriam ser tomadas em simultâneo para 

que possam contribuir para minimização dos custos de agência a que os autores 

designam por non-dividend monitoring mechanisms5. Então, face aos argumentos 

apresentados, os autores estratificaram a amostra em quatro subgrupos, reconhecem que 

a validade do papel desempenhado pelos dividendos, enquanto mecanismo capaz de 

conduzir a um acompanhamento da empresa por parte do mercado, é condicionada pela 

existência de outros mecanismos de controlo dos custos de agência disponíveis para 

além dos relacionados com os dividendos e pelas suas oportunidades de crescimento. 

Em particular, os autores testaram as seguintes hipóteses: 

H1: Em empresas com elevados oportunidades de crescimento e/ou elevados 

non-dividend monitoring mechanisms não é expectável que o rácio de payout 

se encontre relacionado com as variáveis proxies dos custos de transação e 

de agência. 

H2: A simultaneidade entre as decisões de estrutura do capital e de 

dividendos é condicionada pela existência de elevadas oportunidades de 

crescimento e/ou pela existência de non-dividend monitoring mechanisms. 
                                                 
5 Os autores consideram  non-dividend monitoring mechanisms os contratos de remuneração dos gestores 
baseados em medidas de mercado e a existência de um núcleo duro de accionistas ou de um accionista 
maioritário que sirva como external monitor ou ameaça de potencial takeover  
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Os resultados obtidos nas estimações efectuadas e com base numa amostra de 

empresas industriais constantes do S&P 400, em dados recolhidos ao longo do período 

compreendido entre 1968 e 1988, revelaram que na linha das hipóteses formuladas, e 

para a amostra em que existem baixos mecanismos de controle aos custos de agência, 

alternativos aos dividendos, e/ou baixo crescimento, o payout ratio está relacionado 

com as variáveis dos custos de agência utilizadas sendo ainda observada uma 

simultaneidade forte consistente com a versão modificada pelo autor dos argumentos de 

Easterbrook relativamente aos custos de agência.  

1.2.5.  OUTROS MODELOS  
 

Os modelos teóricos e empíricos, até agora, desenvolvidos têm-se mostrado 

insuficientes para se obter conclusões unanimemente aceites sobre os motivos que 

levam as empresas a manter uma forte preferência por pagamento de dividendos, em 

alternativa a outros meios, para transferirem para os seus proprietários o retorno dos 

investimentos efectuados por eles nas mesmas empresas. 

Deve-se a Lintner (1956) a realização dos primeiros estudos tendentes a 

determinar os efeitos que mudanças no valor dos dividendos poderiam transportar 

informação para o mercado contribuindo desse modo para criar expectativas relativas a 

futuros resultados das empresas. O autor refere que as empresas adoptam um conjunto 

de procedimentos regulares na definição da sua política de dividendos. Assim, a 

distribuição de dividendos deverá seguir uma lógica de ajustamento gradual em 

direcção a um target payout definido como ideal, no médio e longo prazo, e que existe 

uma resistência por parte dos gestores das empresas na redução do valor dos 

dividendos. 
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As hipóteses atrás descritas foram sustentadas com base nos resultados obtidos 

através da concretização de um inquérito e entrevistas a responsáveis pela política de 

dividendos de 28 grandes Empresas Americanas do sector Industrial. A amostra foi 

seleccionada a partir de um universo de 600 empresas, tendo em atenção um conjunto 

de atributos6 que parecem reflectir ou que podem ser responsáveis pela determinação da 

política de dividendos das mesmas. Lintner (1956) afirma que os principais factores 

responsáveis pela alteração da política de dividendos são os resultados obtidos nos 

períodos mais recentes, a evolução dos resultados em direcção a um objectivo futuro e 

os últimos dividendos pagos. Existe uma maior preocupação, por parte dos gestores em 

fundamentar variação de valores dos dividendos do que os valores absolutos para os 

mesmos, salvo quando se trata do pagamento de dividendos iniciais. Além disso, os 

gestores só decidem pela alteração do valor do dividendo quando estão bem seguros da 

sustentabilidade da alteração efectuada. 

Para determinar um target dividend, o autor desenvolveu um modelo teórico em 

que as decisões relativas a dividendos podem ser explicadas pela seguinte equação:  

∆Dit = ai + ci (D*it -Di (t-1)) + uit           ( 1.12 )  

em que D*t = valor do dividendo que deveria ser pago no período t, caso fosse utilizado 

os cálculos de acordo com o que é preconizado para o payout ratio;  

D*it = riPit         ( 1.13) 

r é o target payout ratio e reflecte a propensão da empresa na distribuição de 

dividendos, no curto e longo prazo; Pt é o lucro corrente do período t, após impostos; 

∆Dt é a variação do valor do dividendo, pago no período t; Dt e D (t-1) são os dividendos 

pagos nos períodos t e (t-1), respectivamente; i identifica a empresa individual i; ut é a 

discrepância entre a mudança observada ∆Dt e as expectativas de outros termos que 
                                                 
6 -Alguns dos atributos são: A dimensão da empresa, a taxa de distribuição de resultados e a frequência da 
sua alteração, empresas que pagaram 70% lucros obtidos, ou empresas com apenas 40% de seus lucros, 
empresas que recorrem a financiamento externo, price-earning médio, o peso accionista dos gestores, etc. 
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estão na base da equação; a ≥0,e é uma constante, que representa a grande relutância 

para reduzir valor dos dividendos; ci é a fracção da diferença entre o target dividend e o 

valor do dividendo pago no período anterior. Indica o efeito da persistência do valor dos 

dividendos pagos no passado, sobre os presentes. 

Lintner (1956) observa que o seu modelo apresenta uma forte evidência de que a 

política de dividendos, seguida pelas empresas, pode ser explicada pelo seu modelo uma 

vez que em 28 empresas inquiridas, 26 tiveram ou actuaram com uma boa aproximação 

a um valor bem definido. 

Inserindo na equação (1.12) a equação (1.13) obtemos: 

∆Dit = ai + ci (riPit-Di (t-1)) + uit      (1.14) 

A equação (1.14) permite constatar que a política de dividendos, no presente, 

depende da que foi concretizada no passado, ou seja, do valor de D(t-1) e do rácio de 

payout (ri) considerado como óptimo o que pode implicar, no longo prazo, decidir entre 

uma variabilidade no valor de r ou a estabilidade do valor dos dividendos, caso se tenha 

em atenção a sustentabilidade dos resultados obtidos em cada ano. 

O trabalho desenvolvido por Lintner (1956) foi, posteriormente, utilizado por 

outros investigadores que procuraram provar empiricamente o crescimento sustentado 

dos dividendos. Fama e Babiak (1968) argumentaram que existia uma certa propensão 

para as empresas determinarem um dividendo ideal embora a velocidade de ajustamento 

em direcção a um target payout seja diferente para cada empresa. 

DeAngelo e DeAngelo (1990) estudam as situações e os motivos que levam as 

empresas a continuar a pagar dividendos mesmo em períodos de continuados prejuízos 

na sua actividade operacional. 

Utilizando o ajustamento na política de dividendos de 80 empresas do NYSE 

(New York Stock Exchange), que no período de 1980-1985 enfrentaram dificuldades 
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financeiras, os autores concluíram que, em algumas situações, a existência de convénios 

obrigatórios relativos a dívidas contraídas influencia a política de dividendos das 

mesmas, embora no grupo analisado existam empresas que, perante o problema de 

angústia financeira, procedam de imediato a uma redução do valor dos dividendos. As 

motivações subjacentes a estas reduções são várias e não podem ser reduzidas a uma 

simples teoria da política de dividendos. Incluem desde convénios obrigatórios de 

divida contraída a um desejo em manter uma longa história no pagamentos de dividendo 

contínuos e/ou considerações estratégicas. 

A validade e os resultados do modelo de ajustamento no pagamento de 

dividendos de Lintner (1956) é confirmada por Simons (1994), cujo estudo teve como 

ponto de partida o modelo de Lintner. O autor analisa o conteúdo informativo adicional 

de um conjunto de medidas diferentes de cash-flow relativamente ao resultado corrente 

realizado e ao valor do último dividendo pago. Os resultados obtidos sugerem que 

nenhuma das medidas de cash flow possui capacidade explicativa adicional da política 

de dividendos pelo que as conclusões obtidas vêm confirmar a validade e aplicabilidade 

do modelo de Lintner (1956). 

Com a finalidade de verificar a actualidade das conclusões de Lintner e 

utilizando um modelo de inquérito diferente do que o autor utilizou, Brav et al. (2005), 

inquirem 384 executivos financeiros para determinar os factores que conduzem a 

decisões de dividendos e recompra de acções. 

Na análise efectuada os autores referem que os gestores expressam um forte 

desejo em evitar cortes nos dividendos, excepto em circunstâncias extraordinárias. Além 

disso, para manter o nível dividendos por acção, a política de payout tem um interesse 

secundário, isto é, aumentos de dividendos são considerados somente depois que as 

necessidades de investimento e liquidez são encontradas. Esta situação contrasta com a 
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era de Lintner (1956), dado que actualmente o objectivo para um payout ratio já não 

tem muita pertinência nas situações que afectam as decisões de payout. 

Brav et al. (2005) afirmam que, em virtude das recompras de acções serem 

virtualmente inexistentes quando Lintner (1956) e Miller e Modigliani (1961) 

escreveram seus trabalhos, não é surpresa que estes as ignorem. No entanto, devido à 

crescente importância que as mesmas adquiriram nas últimas duas décadas, decidiram 

estudá-las em profundidade tendo identificado os factores chave que influenciam a 

política de recompras. Esta situação é consistente com a teoria da irrelevância de Miller 

e de Modigliani (1961) e contrasta com as decisões sobre a preservação do nível de 

dividendos. 

Os autores afirmam que muitos executivos vêem a recompra de acções como 

sendo mais flexível do que dividendos e consideram que os impostos têm um interesse 

secundário na política do payout, dado que as considerações de impostos não são um 

factor dominante nas decisões de quando se deve pagar dividendos, aumentar os 

mesmos, ou ainda a escolha entre um payout na forma de recompra ou dividendos.  

Brav et al. (2005) referem que uma das conclusões chave de Lintner (1956), 

relativamente à política de dividendos é o conservadorismo da mesma. Na perspectiva 

da gestão, o conservadorismo dos dividendos emana primeiramente da reacção 

assimétrica do mercado aos aumentos e diminuições dos dividendos. As empresas são 

consequentemente relutantes em cortar nos dividendos e o actual nível de pagamentos 

de dividendos é tomado como um dado (excepto em casos extremos). Contudo o 

conservadorismo dos dividendos afecta também as empresas não pagadoras, que são 

relutantes em iniciar pagamento de dividendos porque, uma vez que o façam, eles 

devem operar no mundo inflexível das pagadoras de dividendos. Os autores referem 

também que, muitas destas empresas que pagam dividendos, desejavam não fazê-lo, 
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dizendo que, se pudessem começar tudo de novo, não pagariam tanto quanto pagam 

actualmente em dividendos. As empresas com aumentos estáveis e sustentáveis no lucro 

são as únicas que consideram aumentar ou iniciar dividendos. Mas muitas destas 

empresas prefeririam pagar na forma de recompras. 

Brav et al. (2005) identificam duas diferenças importantes relativas a Lintner 

(1956). Primeiro, a evidência encontrada indica que o objectivo para o dividend payout 

ratio é menor do que costuma ser usado e vêem o mesmo como sendo mais flexível do 

que estavam habituados. Em segundo, as recompras de acções são agora uma forma 

importante de payout.  

Os gestores por eles entrevistados indicam que a flexibilidade das recompras é 

uma das principais razões porque elas aumentaram. Esta flexibilidade permite aos 

gestores alterarem o payout em resposta à disponibilidade de boas oportunidades de 

investimento para atenuar os efeitos da passagem do tempo, tentando afectar earnings 

per share (EPS) ou a valorização dos activos, para oferecer uma diluição das opções de 

compra, ou retornar simplesmente o capital em tempo apropriado aos investidores. 

Embora a recente redução americana nas taxas de imposto sobre os dividendos tenha 

conduzido algumas empresa a iniciarem pagamentos, as entrevistas indicam que os 

gestores de muitas empresas acreditam que geralmente os impostos não são um factor 

dominante que afecta escolhas do payout. As opiniões dos gestores também não são 

consistentes com as explicações da clientela de payout. Os gestores acreditam que as 

recompras de acções são tão atractivos quanto dividendos para muitos investidores 

institucionais. Mesmo as empresas que querem atrair investidores institucionais não 

vêem a política do payout como uma ferramenta importante para persuadir investidores 

institucionais a possuir seus activos. 
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1.2.6. EM SÍNTESE 
 

Os efeitos das imperfeições de mercado, como elementos preponderantes na 

orientação das preferências dos investidores, têm sido defendidos por vários 

investigadores. Alguns estudos pretendem hierarquizá-las, caso de Lease et al. (1999), 

quando as classifica em primárias e secundárias, de acordo com a sua relevância para a 

política de dividendos das empresas.  

As várias teorias originadas pelas imperfeições de mercado são apenas uma 

procura de justificações de como cada uma contribui para as preferências dos 

investidores. Nem sequer existe unanimidade de qual deverá ser a mais importante. 

Os custos de transacção, como elementos das imperfeições de mercado e em 

conformidade com a opinião de Megginson (1997), são irrelevantes, ou de pouca 

influência na evolução da política de dividendos das empresas. Numa escala que vai do 

menos importante para mais importante, podem assim ser colocados no seu início.   

Já a fiscalidade e as teorias associadas à mesma podem ser colocadas no final 

dessa escala, admitindo no entanto que tal posição é muito discutível, dada a polémica 

criada em redor dos seus efeitos. Em primeiro, porque a maneira, como são tributadas as 

várias formas que as empresas usam para transferirem os lucros por si gerados para os 

seus investidores, não é igual em todos os países. Por outro lado, e pela análise de 

alguns estudos recentes, caso de Chetty e Saez (2006), não existe uma opinião clara de 

que a tributação dos dividendos seja mais desfavorável para os investidores, que mais 

valias recebidas pela recompra de acções, quando estes tomam as suas decisões relativas 

a investimentos numa determinada empresa. 

A assimetria de informação e a teoria sobre o poder informativo dos dividendos 

mostra os desequilíbrios que existem entre quem tem o privilégio de produzir a 
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informação para todos os intervenientes no mercado mas paralelamente usá-la em 

benefício próprio(Insiders) e os vulgares investidores(outsiders). 

Existem mesmo autores (Luo et al.(2002)) que, utilizando o poder informativo 

dos dividendos, recorrem a uma combinação entre vários mecanismos de sinalização 

(Dividendos, Financiamento, entre outros) como forma de transmitir ao mercado as suas 

expectativas em relação a actividades futuras das empresas. 

Nitta (2006) afirma que as recentes teorias sugerem que as decisões nas políticas 

de dividendos transportam mensagens subliminares da gestão que podem influenciar o 

preço das acções. 

A posse da informação é tão importante que em determinadas situações a luta 

pelo seu domínio origina conflitos de interesse. Tais conflitos de interesse estão na base 

de outra teoria designada teoria de agência. A teoria de agência, como instrumento 

auxiliar na gestão dos conflitos de interesse, é outro dos elementos importantes no 

universo das imperfeições de mercado. O estudo da necessidade de compatibilizar 

interesses entre investidores, que também são gestores das empresas, e outros 

investidores, cujo contributo apenas pode ser influenciar as decisões de gestão, através 

do preço que se dispõem a pagar pelas suas acções, tem levado vários investigadores a 

pronunciarem-se sobre as consequências e forma de gerir tais divergências de interesse. 

Borges (2001) refere que os gestores são agentes imperfeitos o que implica haver 

divergência de interesses e motivações. 

A delegação de poderes, ao atribuir a gestão da empresa exclusivamente a 

personalidades externas à mesma, é vista como uma forma de diminuir a imperfeição 

dos agentes.  

As imperfeições de mercado não são os únicos factores responsáveis na 

constituição das preferências dos investidores. Existem motivos de ordem psicológica 
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que levam os investidores a preferirem acções de determinadas empresas. Esses motivos 

são estudados através de Modelos Comportamentais tendo como referência principal o 

trabalho de Lintner (1956), culminando no recente trabalho de Brav et al. (2005) ao 

reavaliar a actualidade dos estudos de Lintner e a consequente modificação das 

preferências verificadas nos investidores nestes últimos 50 anos. 
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2.  CARACTERIZAÇÃO DO MERCADO BOLSISTA PORTUGUÊS    

2.1.  EVOLUÇÃO RECENTE DO MERCADO BOLSISTA PORTUGUÊS     
 

A evolução do mercado bolsista em Portugal foi e continua a ser condicionada 

pelo que acontece nos restantes mercados a nível mundial. O efeito de uma crescente 

globalização, no funcionamento de todos os mercados financeiros à escala planetária, 

tem originado grandes modificações a nível nacional. 

Esta exposição aos efeitos dos acontecimentos nos mercados envolventes, 

originou a nível nacional, períodos de crescimento e períodos de contracção dos 

negócios efectuados no mercado bolsista português. 

Outro aspecto, que interessa destacar, é a unificação do Mercado de Cotações 

Oficiais (MCO) com o Segundo Mercado (SM), ocorrida em 2005, como resultado de 

um despacho da Comissão de Valores Mobiliários de 30 de Junho de 2005, publicado 

em 13 de Julho de 2005, no Diário da República II, Série nº. 133, sendo ambos 

integrados a partir daquela data, na Eurolist by Euronext. Como consequência de tal 

decisão, neste trabalho são considerados os dados de ambos os mercados em conjunto. 

No ano de 1991, verifica-se uma inversão no comportamento negativo na 

actividade de negociação nas duas Bolsa de Valores em Portugal (Lisboa e Porto), com 

alguns indicadores a darem sinais de recuperação, facto que não se verificava desde o 

crash de 1987. 

Relativamente ao MCO, tanto a capitalização bolsista como o volume de 

transacções e número de empresas aumentaram, no entanto o índice BVL Geral 

apresentou uma descida. Este comportamento do mercado é considerado como reflexo 

no mercado nacional de acontecimentos ocorridos em outros países que afectaram as 

economias mundiais nos finais do ano anterior (Guerra do Golfo de 1990). No entanto, 
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o ritmo de crescimento detectado em 1991 não conseguiu eliminar algumas situações de 

obstrução ao desenvolvimento do mercado, tais como: uma certa apatia dos pequenos 

investidores face ao mercado; insuficiência de suporte do investimento institucional em 

acções; exposição excessiva do mercado à intervenção massiva de operadores não 

residentes; baixa percentagem de distribuição de lucros pelas sociedades cotadas; 

excesso de volatilidade dos preços; etc. 

O comportamento dos mercados secundários de acções em 1992 acentuaria o 

estado depressivo das cotações com os índices mais conhecidos a sofrerem quedas 

significativas: o índice BVL Geral perdeu 11,21 por cento. 1992 revelar-se-ia um ano de 

depressão generalizada do estado dos mercados financeiros no plano mundial, a avaliar 

pelo comportamento dos mercados de acções. 

O ano 1993 fica assinalado pela recuperação dos níveis de cotações que teve 

lugar no mercado accionista, invertendo-se pela primeira vez de forma consistente e 

continuada a agonia reinante desde o crash de Outubro de 1987. O movimento de alta 

generalizada de cotações revelou o entendimento manifestado pelo mercado, no tocante 

à confiança na rápida recuperação da economia nacional.  
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Quadro 2.1 – Nº. total de acções e valores totais negociados na Eurolist By 
Euronext (antigo MCO e SM) 

  Quant. Transac.   Valor Transacion.   

Ano Unidade: 10^3  ∆% 
Unidade: 10^6 

Euro ∆% 
1991 121.368   1.420   
1992 124.815 2,84% 1.317 -7,25%
1993 192.155 53,95% 2.084 58,24%
1994 306.470 59,49% 3.824 83,49%
1995 283.663 -7,44% 3.163 -17,29%
1996 517.810 82,54% 5.500 73,89%
1997 1.039.859 100,82% 18.309 232,89%
1998 1.750.351 68,33% 42.984 134,77%
1999 1.859.059 6,21% 38.330 -10,83%
2000 5.747.634 209,17% 59.386 54,93%
2001 6.293.627 9,50% 30.692 -48,32%
2002 6.110.514 -2,91% 21.693 -29,32%
2003 6.475.401 5,97% 19.027 -12,29%
2004 9.414.388 45,39% 27.763 45,91%
2005 10.277.117 9,16% 31.419 13,17%
2006 14.300.048 39,14% 52.348 66,61%

Fonte: CMVM 
 

Em 1993, o volume de negócios global em mercados secundários atingiu de 

novo máximos históricos no segmento accionista espelhando os resultados da política 

de liberalização plena do sistema financeiro português. Esta evolução pode ser 

observada no gráfico 2.1 e quadro 2.1. 

 
 

Gráfico 2.1 - Variação do valor do PSI 20 
Variação do valor do PSI 20
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Durante 1994, o mercado secundário de valores mobiliários em Portugal 

demonstrou uma notável capacidade de resposta aos estímulos decorrentes das 

vicissitudes por que a generalidade dos mercados internacionais passou no mesmo 

período. O ganho de sensibilidade à conjuntura financeira internacional por parte dos 

mercados nacionais, com ênfase nos movimentos de curto prazo, atesta a progressiva 

internacionalização e exposição do mercado português à intervenção dos investidores 

estrangeiros e à globalização da esfera financeira. Acresce, ainda, que o mercado 

accionista nacional acompanhou favoravelmente as expectativas de retoma consistente 

das economias da União Europeia, alcançando uma das valorizações mais fortes a nível 

mundial durante o ano. Excepção para o índice PSI 20 que apresentou uma descida de -

3,05%, devido à evolução de maus resultados, em diversas empresas cotadas, 

nomeadamente no sector financeiro. 

 

Quadro 2.2 - Valor anual do Índice PSI 20 e BVL (ou PSI) Geral 

Ano 
Valor     
PSI 20 

∆ % Ano 
anterior 

Valor         
PSI Geral 

∆ % Ano 
anterior 

1991 0,00   623,63   
1992 3.000,00 0,00% 553,71 -11,21% 
1993 4.288,09 42,94% 848,54 53,25% 
1994 4.157,25 -3,05% 919,95 8,42% 
1995 3.896,24 -6,28% 877,69 -4,59% 
1996 5.160,79 32,46% 1.163,54 32,57% 
1997 8.803,50 70,58% 1.922,72 65,25% 
1998 11.089,81 25,97% 2.427,30 26,24% 
1999 11.960,51 7,85% 2.732,36 12,57% 
2000 10.404,09 -13,01% 2.507,90 -8,21% 
2001 7.831,49 -24,73% 2.030,50 -19,04% 
2002 5.824,70 -25,62% 1.611,15 -20,65% 
2003 6.747,41 15,84% 1.891,44 17,40% 
2004 7.600,16 12,64% 2.231,84 18,00% 
2005 8.618,67 13,40% 2.615,43 17,19% 
2006 11.197,59 29,92% 3.485,63 33,27% 

Fonte: CMVM 
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Em 1995, o volume de negócios global no mercado secundário continuou a 

aumentar. O montante global de transacções efectuadas, neste ano atingiu, 9 168 

milhões de contos, dos quais cerca de 1/3 foram transacções no mercado accionista. No 

entanto, alguns dos indicadores do mercado accionista mostram comportamento 

negativo. É o caso do número total de acções transaccionadas e do seu valor. Esta 

situação foi em parte devida a uma descida do número de empresas que fazem parte do 

MCO e SM, conforme se pode verificar nos quadros 2.1 e 2.3. 

A capitalização bolsista continuou o movimento ascendente ocorrido nos anos 

anteriores (vide quadro 2.4) não obstante estar bastante concentrada nas dez principais 

sociedades cotadas que, no seu conjunto, preenchem 60,1% da capitalização accionista 

total. O comportamento dos índices de cotações de acções no mercado de Bolsa traduziu 

uma evolução negativa em 1995, observando-se uma queda de 6,28% e 4,59% 

respectivamente no PSI-20 e no PSI-Geral. 

Quadro 2.3 – Nº. Empresas cotadas 
na Eurolist By Euronext (antigo MCO e SM) 

Ano Nº. Sociedades Variação % 
 Cotadas CO+SM rel. ano ant. 

1991 153  
1992 111 -37,84% 
1993 98 -13,27% 
1994 99 1,01% 
1995 93 -6,45% 
1996 90 -3,33% 
1997 87 -3,45% 
1998 88 1,14% 
1999 117 24,79% 
2000 137 14,60% 
2001 160 14,38% 
2002 154 -3,90% 
2003 150 -2,67% 
2004 148 -1,35% 
2005 142 -4,23% 
2006 142  0,00% 

Fonte: CMVM 
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Gráfico 2.2. Variação do valor total do BVL Geral ou PSI Geral 
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  Fonte: CMVM 
 

Os anos de 1996 e 1997 caracterizaram-se pelo desempenho positivo dos vários 

indicadores do mercado de capitais português. Observando os quadros 2.1, 2.2 e 

gráficos 2.1 a 2.4, relativos ao volume de transacções e evolução dos índices PSI 20 e 

BVL Geral, pode observar-se a recuperação da actividade bolsista em Portugal.  

Os motivos para esta evolução devem-se principalmente a: 

1. À boa evolução dos principais indicadores macroeconómicos portugueses no 

sentido do cumprimento dos critérios de convergência para a terceira fase da 

União Económica e Monetária. 

2. Ao comportamento de subida generalizada dos índices accionistas das principais 

praças financeiras internacionais, que teve um importante papel no 

comportamento dos mercados nacionais. 

3. À situação económico-financeira da generalidade das empresas cotadas, bem 

como a admissão em bolsa de elevadas quantidades de acções, na sequência do 

programa de privatizações do governo português e à entrada em bolsa de novas 

sociedades, foram factores fundamentais para o apreciável crescimento do 

 50



Ponto 2 - Caracterização do Mercado Bolsista Português 

mercado secundário de valores mobiliários português, em especial do mercado 

accionista, quer ao nível do volume de transacções quer da capitalização 

bolsista. 

4. Ao reconhecimento internacional do bom nível de desenvolvimento do mercado 

accionista português que ficou patente na decisão da Morgan Stanley Capital 

International de passar a incluí-lo nos índices relativos ao grupo dos mercados 

desenvolvidos que divulga. 

Prosseguiu durante o ano de 1998 e 1999 o bom desempenho do mercado de 

capitais português, tendo o volume global de negócios atingido um novo máximo 

histórico, confirmando a tendência de aumento de vitalidade do mercado de capitais 

português que se vinha a verificar gradualmente desde 1992. É no entanto de referir que 

a vertente accionista do mercado sofreu uma quebra de cerca de 11% no valor 

transaccionado. A evolução da capitalização bolsista continuou a ser positiva, facto que 

resultou não só de uma subida no nível geral de preços mas também ao aumento da 

quantidade de acções admitidas à negociação em bolsa no seguimento de aumentos de 

capital e das privatizações. 

No biénio 1998-1999, os índices BVL Geral e índice PSI-20 apresentaram um 

crescimento aproximado de 39% e 34%, respectivamente. 

Em 2000, o mercado secundário apresentou alguma instabilidade com alguns 

indicadores a apresentarem um desempenho negativo. Embora a capitalização bolsista 

tenha crescido cerca de 70,6%, tanto o PSI 20 como o BVL Geral apresentaram quebras 

de 13,01% e 8,21%, respectivamente. Os quadros 2.2 e 2.4 confirmam o sucedido. 
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Quadro 2.4. Valor anual da capitalização bolsista (Unidade: 10^6 Euro) 

Ano Capitalização Variação % 
  Bolsista Global relat.ano ant. 

1991 6.404,60 - 
1992 7.152,80 11,68% 
1993 10.943,60 53,00% 
1994 12.903,90 17,91% 
1995 13.682,00 6,03% 
1996 19.094,00 39,56% 
1997 36.906,10 93,29% 
1998 53.610,80 45,26% 
1999 67.990,70 26,82% 
2000 116.017,00 70,64% 
2001 96.640,00 -16,70% 
2002 73.239,40 -24,21% 
2003 91.364,80 24,75% 
2004 113.263,80 23,97% 
2005 132.946,70 17,38% 
2006 201.021,00 51,20% 

Fonte: CMVM 

Alguma da instabilidade verificada é o resultado de acontecimentos adversos nos 

mercados envolventes tais como: uma forte desvalorização do dólar face ao euro e a 

tendência de alta das taxas de juro em consequência das várias intervenções quer da 

Reserva Federal Americana, quer do Banco Central Europeu. 

 

Gráfico 2.3 - Variação do valor da capitalização bolsista anual 
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Em 2001, o comportamento do mercado quebrou de um forma muito 

significativa a evolução positiva que vinha registando nos últimos anos. O volume de 

transacções em bolsa baixou para um montante global de 30.692 milhões de euros, 

apresentando uma queda de 48,32%, face a 2000. Registou-se também um decréscimo 

anual dos índices PSI-Geral (-19,04%) e PSI-20 (-24,73%) e uma quebra na 

capitalização bolsista de16,7%. Para esta evolução não é alheio o facto da importância 

das operações de OPA e de OPV ter diminuído de forma marcada em 2001 (e depois em 

2002). 

O ano de 2002 reforçou o desempenho negativo ocorrido no ano anterior. A 

quantidade de acções transaccionadas baixou 2,91% e o valor das transacções registou 

uma quebra de 29,32%. Este comportamento desfavorável é também fruto da exposição 

do mercado nacional aos acontecimentos que afectaram outros mercados, 

nomeadamente o 11 de Setembro. No ano de 2003 a situação melhorou com a 

capitalização bolsista a inverter o movimento de descida dos últimos dois anos, 

registando um aumento de 24,75% em relação ao ano anterior. Esta evolução 

acompanhou o comportamento da generalidade dos mercados mundiais cujos índices 

apresentaram subidas dos seus valores. O PSI-20 e o PSI-Geral cresceram 15,8% e 

17,4%, respectivamente. 

Os anos de 2004, 2005 e 2006 confirmaram o bom desempenho do mercado 

iniciado em 2003, com os indicadores bolsistas a apresentarem taxas de crescimento 

consideráveis. 

A capitalização bolsista subiu pelo segundo ano consecutivo tendo registado um 

acréscimo de 24%, 17,4% e 51,2%, respectivamente. 

O volume de transacções em bolsa no ano de 2004 inverteu a tendência de queda 

dos anos anteriores registando um crescimento médio de 2004-2006 de 41,9%. Esta 
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evolução positiva foi motivada principalmente pelo aumento do montante 

transaccionado em acções. 

O índice PSI Geral aumentou cerca de18%, 17,2% e 33,3%, respectivamente, e o 

PSI 20 subiu 13%, 13,4% e 30%, respectivamente, em cada um dos anos no triénio 

2004-2006, confirmando a evolução positiva da generalidade dos indicadores. 

 

2.2.  COMPORTAMENTO DO DIVIDEND YIELD   
 

O dividend yield é um dos factores mais determinantes da política de dividendos 

das empresas, dado que vai influenciar de forma drástica as decisões das mesmas 

quando têm de optar entre pagamento de dividendos, que maximize o rendimento 

esperado dos seus accionistas, e ao mesmo tempo contribua para o financiamento de 

futuros investimentos. 

Definindo dividend yield como o quociente entre o dividendo de uma acção e a 

sua cotação no mercado, pode ser utilizado como instrumento de análise à rentabilidade 

de acções de uma determinada empresa. No entanto, a interpretação dos resultados 

obtidos deve ter em consideração as suas limitações visto que as variações possíveis, no 

valor das duas variáveis que compõem o rácio, recomendam alguma prudência na sua 

interpretação. 

Utilizando como elemento de comparação a taxa de juro TBA (Taxa Base 

Anual), mencionada nas publicações do mês de Dezembro de cada ano, pelo Instituto de 

Gestão do Crédito Público, é possível verificar que o dividend yield está abaixo da taxa 

de juro sem risco considerada em 2001, e superior entre 2002 e 2005, passando de novo 

a ser inferior em 2006. 
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Gráfico 2.4 Evolução anual do Dividend Yield 
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Fonte: Instituto de Gestão do Crédito Público 
 
 

No entanto a vantagem de taxa no dividend yield entre 2002 e 2005 não pode ser 

atribuída em exclusivo ao comportamento do mesmo dado que e de acordo com os 

dados fornecidos pelo Instituto de Gestão de Crédito Público, no período em causa, 

verificou-se uma descida generalizada de todas as taxas de juro. 

Segundo os dados utilizados por Borges(2001), a evolução deste indicador entre os anos 

de 1990 e 1998 apresentou uma melhoria significativa, passando de 0,82% para 1,19%. 

Pela análise gráfica e segundo os dados fornecidos pela Euronext, é possível verificar 

que, entre os anos de 1999 e 2005, os valores atingidos subiram substancialmente, 

apesar de terem registado em 2002 e 2004 uma variação negativa. No entanto, é preciso 

ressalvar que, enquanto no primeiro período considerado, se estava a analisar o dividend 

yield de todas as empresas do Mercado de Cotações Oficiais (MCO), no segundo caso, a 

análise restringiu-se exclusivamente a empresas do PSI 20. 

No segundo período considerado, nota-se que às variações nos valores do 

dividend yield correspondem, sempre, variações em sentido contrário na cotação do PSI 

20. 
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Quadro 2.5 Indicadores para comparação do Dividend Yield 

Ano 
δm 

Mercado
Taxa 
TBA 

Cotação   
PSI 20 

1999 2,75% 3,494% 11.960,51 

2000 2,71% 4,796% 10.404,09 
2001 3,08% 3,194% 7831,49 
2002 3,01% 2,782% 5824,7 
2003 3,47% 2,122% 6747,41 
2004 3,42% 2,090% 7600,16 
2005 3,81% 2,470% 8618,67 

2006 2,85% 3,622% 11197,59 
   Fonte: Euronext e Inst.Gestão Crédito Público 

 

Este resultado permite deduzir que a variação da cotação das acções é a causa 

responsável pela alteração do valor do dividend yield., e que o valor dos dividendos terá, 

provavelmente, estabilizado ou mesmo reduzido, reflectindo as tendências recentes de 

substituição do pagamento de dividendos pela recompra de acções como forma de 

remunerar os accionistas. 
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3. DIVIDENDOS E VALOR DA EMPRESA: UMA ANÁLISE EMPIRICA 

 

A revisão da literatura efectuada no ponto 1 deste trabalho enfatizou a discussão 

da relevância versus irrelevância da política de dividendos no valor de mercado da 

empresa. Neste ponto vai procurar aferir-se se o pagamento de dividendos afecta ou não 

o rendimento das acções no mercado, através de uma aplicação empírica ao mercado 

português.  

Assim, esta parte 3 encontra-se organizada de seguinte forma: primeiro, 

documenta-se o essencial da evidência empírica sobre o efeito dos dividendos no valor 

de mercado das empresas; segundo, apresenta-se o modelo que se vai estimar; terceiro, 

define-se a amostra e, finalmente, efectuam-se as regressões e analisam-se os resultados. 

 

3.1.  IMPACTO DOS DIVIDENDOS SOBRE O VALOR: EVIDÊNCIA 
EMPÍRICA 
 

Com a finalidade de medir o impacto da política de dividendos no preço das 

acções, Black & Scholes (1974) analisam o efeito do dividend yield na taxa de 

rendimento das acções. 

Os autores utilizam uma variante do modelo CAPM: 

E (Ři) = R + [ E(Řm) – γo ] βi + γi (δi – δm) / δm              (3.1) 

onde: (Ři) é o rendimento esperado do título i; E (Řm) é o rendimento esperado do 

portfólio do mercado; R é a taxa de juro de curto prazo do activo sem risco; γo é a 

constante que deveria ser igual à taxa de juro sem risco, segundo o CAPM; βi é a 

covariância entre Ři e Řm dividida pela variância de Řm ; δi é o dividend yield do título i; 
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δm é o dividend yield do mercado. Caso γi seja significativamente diferente de zero 

existe evidência de que a política de dividendos afecta o valor da empresa. 

Black e Scholes (1974) concluem que γi não é estatisticamente diferente de zero 

em todo o universo da amostra pelo que a política de dividendos seguida pelas empresas 

não afecta o seu valor. Este resultado vem reforçar a ideia da irrelevância da política de 

dividendos na determinação do preço das acções.  

Outros investigadores, além de procurarem confirmar as evidências encontradas, 

também procuram ampliar o campo dos resultados obtidos. Litzenberger e Ramaswamy 

(1979) referem que os resultados obtidos por Black e Scholes (1974) são inconclusivos 

visto que nos seus testes estatísticos também não é rejeitada a hipótese nula de o 

coeficiente de impacto dos dividendos apresentar valor positivo. No entanto, num 

estudo posterior, Litzenberger e Ramaswamy (1982) referem que existe uma associação 

positiva, mas não linear, entre rendimentos de acções e o dividend yield. A evidência 

encontrada na obtenção de maiores rendimentos antes de impostos nas acções com 

dividend yield elevados, pode ser atribuída ao efeito fiscal. O resultado obtido confirma 

a desvantagem fiscal dos dividendos.  

Naranjo et al. (1998) desenvolvem um estudo em que analisam a quantidade de 

risco associado à existência de dividend yields elevados, questionando: Será que as 

acções de maior dividend yield apresentam rendimentos mais elevados, após ajustado o 

risco? Os autores referem que esta questão tem sido sujeita a consideráveis 

investigações teóricas e empíricas, e que existem duas hipóteses centrais em disputa. A 

primeira, refere-se ao efeito do imposto e a segunda é a hipótese da neutralidade dos 

dividendos. 

A hipótese do efeito do imposto proposta por Brennan (1970) prevê que os 

investidores exigem maiores rendimentos antes de impostos, ajustados ao risco nas 
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acções com altos dividend yield esperado para compensar a desvantagem fiscal dos 

dividendos em relação aos ganhos de capital.  

Em contraste, a hipótese da neutralidade dos dividendos proposta por Black e 

Scholes (1974) estabelece que, se os investidores exigem rendimentos elevados para 

possuir acções de altos dividend yields as empresas podem ajustar a sua política de 

dividendos para restringir a quantidade de dividendos que pagam, reduzindo os custos 

do capital, e aumentando o preço das suas acções. Similarmente, se os investidores 

exigem baixos rendimentos em acções de altos dividend yields, maximizando o seu 

valor, as empresas podem aumentar o payout dos seus dividendos para aumentar o 

preço de mercado das suas acções. 

Após uma análise detalhada das duas hipóteses, Naranjo et al. (1998) 

demonstram que os rendimentos estão positivamente relacionados com o dividend yield. 

Referem que o resultado obtido se mantém verdadeiro mesmo depois de terem sido 

feitos os ajustes de risco baseados nos factores de Fama-French7 (1993) e factores de 

risco macroeconómicos, normalmente utilizados nos trabalhos empíricos relativos à 

definição de preço de acções. Os autores referem ainda que, apesar de ser difícil atribuir 

o efeito observado do dividend yield a um inadequado ajustamento do risco, não podem 

atribuí-lo a nenhuma anomalia sobre definição de preço de acções anteriormente 

documentada e a magnitude do seu desvio é também difícil de atribuir a efeitos fiscais. 

Usando taxas de imposto implícitas do mercado de obrigações, encontram evidência que 

a dimensão do efeito do dividend yield aparece como não estando relacionado com o 

nível da taxa de imposto implícita. 

                                                 
7 - Os factores de Fama-French estão relacionados com o rendimento que determinado investimento deve 
proporcionar. São 3 factores, a saber: um factor de mercado, um factor relacionado com o tamanho da 
empresa e outro relacionado com o seu valor de mercado. 
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Naranjo et al. (1998) tiram duas conclusões do seu estudo: primeiro, existe 

claramente um efeito do dividend yield sobre os rendimentos das acções; segundo, não 

encontram nenhuma evidência que este efeito seja atribuível aos impostos. 

 

3.2.  ESPECIFICAÇÃO DO MODELO  
 

O modelo de valorização de activos de capital, popularmente conhecido como 

CAPM (Capital Asset Pricing Model), foi desenvolvido por diversos investigadores, 

entre eles Sharpe (1964) e Lintner (1965). Pode ser considerado como um padrão para o 

comportamento do preço dos activos negociados no mercado. O modelo CAPM 

relaciona a rentabilidade esperada de um activo financeiro de mercados em equilíbrio e 

risco sistemático não diversificável. Este risco é conhecido como Beta de um activo.  

Ressalva-se no entanto, que, devido ao conjunto de hipóteses simplificadoras, tal 

modelo deve ser avaliado e até entendido pelo seu poder explicativo, e não em razão de 

suas hipóteses que são, em geral, consideradas muito restritivas, incluindo: 

1. Os investidores tomam as suas decisões de investimento com base no valor 

esperado e variância das distribuições futuras das taxas de rentabilidade; 

2. O mercado é perfeitamente competitivo, ou seja: não existem custos de 

transacção, não existem impostos e todos os activos são infinitamente divisíveis; 

3. Os investidores são racionais, avessos ao risco e maximizam a sua utilidade 

esperada; 

4. Os investidores têm expectativas homogéneas; 

5. Existe um activo sem risco, F, e todos os investidores podem emprestar e pedir 

emprestado à mesma taxa, Rf; 
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6. Todos os investidores fixam um mesmo período temporal e procuram maximizar 

o rendimento para um dado nível de risco; 

Adicionalmente, e com a finalidade de garantir a estaticidade do modelo CAPM 

durante o espaço temporal considerado, pressupõe-se que, durante esse período, tanto as 

taxas de juro do activo sem risco, como as de mercado, são constantes.  

Considerando os pressupostos descritos anteriormente, e admitindo que o preço 

de todas as acções estão em equilíbrio e definidos segundo o modelo CAPM, o 

rendimento de quaisquer activos aqui apresentados terá de ser: 

( ) ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛ −
+−+=

m

mi
mij RRRR

δ
δδ

γβ                    (3.2)  

onde, Rij é a taxa de rendimento da acção j; R é o rendimento do activo sem risco; o 

parámetro β refere-se à covariância entre o rendimento do título e o rendimento da 

carteira de mercado, dividida pela variância de mercado; γ é o parâmetro que mede a 

sensibilidade do rendimento da acção à variável que incorpora o dividendo distribuído; 

δi é o dividend yield da acção, que se calcula dividindo o dividendo pago pela empresa 

em i pela cotação a 31 de Dezembro em i-1; δm é o dividend yield do mercado que se 

calcula como a média dos dividend yield das empresas incluídas na amostra, no ano i; 

Rm é a taxa de rendimento média do mercado. 

Através do tratamento dos dados recolhidos em base de dados e com o recurso a 

regressão múltipla, é efectuado o teste estatístico t com um nível de significância de 5%, 

em que é testada a significância de γ, ou seja, analisa-se a sensibilidade do rendimento 

do título à variável que incorpora o dividendo distribuído pela empresa. A hipótese a 

testar é a seguinte: Ho: γ = 0, ou seja, a política de dividendos não afecta os rendimentos 

das acções, contra a alternativa H1: γ ≠ 0. 
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Como ponto de partida, a análise empírica deste trabalho incide sobre as 

empresas cotadas no índice PSI 20, em todo o período que decorreu entre 1 de Janeiro 

de 2001 e 31 de Dezembro de 2006, o que significa que algumas empresas ficaram 

excluídas por não terem feito parte do cabaz do índice em todo o período. Um segundo 

critério para a inclusão na amostra foi que a empresa tenha pago dividendos em todos os 

anos do período em análise, assegurando-se assim uma amostra balanceada. 

A amostra ficou restringida a sete empresas: BPI; BES; Brisa Nominativas; 

Cimpor; Cofina; EDP e PT, num total de 42 observações (7 empresas em 6 anos). Para 

cada uma das empresas, foi recolhida a última cotação anual e o valor do dividendo por 

acção, em cada um dos anos considerados na amostra. 

 

3.3. RESULTADOS 
 

A taxa de rendimento da acção j no período i é calculada de três formas 

alternativas: 

1/ 1
1 −= −iiij PPR        (3.3) 

( 1
2 /ln −= iiij PPR )

]

       (3.4) 

( )[ 1
3 /ln −+= iiiij PDPR       (3.5) 

sendo Pi a cotação da acção no fim do ano i; Pi-1 a cotação da acção no ano i-1 e Di o 

dividendo pago pela empresa no ano i. As duas últimas alternativas consideram 

rendimentos logarítmicos, os quais são teoricamente mais adequados; a terceira 

alternativa considera o rendimento total da acção no ano, incluindo o dividendo desse 

ano. 
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A taxa de juro do activo sem risco utilizada no modelo é a taxa TBA,8 publicada 

em Dezembro de cada ano, no Boletim do Instituto de Gestão do Crédito Público pelo 

que, de acordo com o mesmo, são utilizadas as taxas seguintes: 2001: 3,194%; 2002: 

2,782%; 2003: 2,122%; 2004: 2,090%; 2005: 2,470%; 2006: 3,622%. 

A taxa de rendimento do mercado é determinada a partir do índice PSI 20, por 

ser geralmente considerado o índice mais representativo do mercado e considerando, 

como em Leite e Sanvicente (1995), que o desempenho do mercado normalmente é 

representado por um índice de mercado, dado que este reflecte a flutuação média do 

nível geral das cotações desse mercado. Os rendimentos de mercado são calculados de 

acordo com duas alternativas: 

        (3.7) 120/20 1
1 −= −iim PSIPSIR

       (3.8) ( 1
2 20/20ln −= iim PSIPSIR )

ou seja, considerando rendimentos aritméticos ou logarítmicos. 

 Com estas definições alternativas procura-se avaliar a robustez dos resultados 

empíricos, com diferentes especificações. Assim, foram estimadas regressões lineares a 

três modelos alternativos 

Modelo 1: ( ) ⎟⎟
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δδγβ 23    (3.11) 

 

 
                                                 
8  TBA é a taxa de juro de curto prazo, calculada com base nas taxas EURIBOR para os prazos de 3 e 12 
meses, respectivamente. 
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Os resultados das regressões linares aplicadas a estas três especificações são 

apresentadas nos quadros 3.1, 3.2 e 3.3, respectivamente. 

 

Quadro 3.1 Resultados do Modelo 1 
Regression Statistics

Multiple R 0,57921
R Square 0,33549
Adjusted R Square 0,30141
Standard Error 0,22579
Observations 42

Coefficients Standard Error t Stat P-value
Intercept 0,00357 0,03487 0,10234 0,91901
Rm1 - Rf 0,71108 0,16464 4,31898 0,00010
(δi- δm)/ δm -0,10608 0,10422 -1,01793 0,31499  

Quadro 3.2 Resultados do Modelo 2 
Regression Statistics

Multiple R 0,47134

R Square 0,22216
Adjusted R Square 0,18228
Standard Error 0,29390
Observations 42

Coefficients Standard Error t Stat P-value
Intercept -0,02461 0,04546 -0,54145 0,59128
Rm2 - Rf 0,65123 0,20652 3,15337 0,00310
(δi- δm)/ δm -0,14832 0,13566 -1,09332 0,28096  

Quadro 3.3 Resultados do Modelo 3 
Regression Statistics

Multiple R 0,46669
R Square 0,21780
Adjusted R Square 0,17769
Standard Error 0,29369
Observations 42

Coefficients Standard Error t Stat P-value

Intercept 0,00761 0,04543 0,16755 0,86780
Rm2 - Rf 0,65612 0,20637 3,17934 0,00289
(δi- δm)/ δm -0,11748 0,13556 -0,86663 0,39145  

 

O coeficiente beta do conjunto das acções incluídas na amostra situa-se entre 

0,65 e 0,71, conforme o modelo, ou seja, conforme a alternativa de cálculo dos 
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rendimentos das empresas e do mercado, reflectindo um nível de risco inferior ao 

mercado. 

Relativamente à hipótese nula a ser testada, Ho: γ = 0, verifica-se que o valor 

estimado para este coeficiente é negativo, entre -0,106 e -0.148, o que poderia ser 

interpretado como evidência de que o mercado desvaloriza as empresas com dividend 

yields mais elevados. 

No entanto, em nenhum dos três modelos o coeficiente γ é estatisticamente 

diferente de zero, pelo que a hipótese nula não é rejeitada, ou seja, os dados não 

permitem rejeitar a hipótese de que a política de dividendos não tem qualquer impacto 

sobre os rendimentos das acções.  
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4. CONCLUSÃO 

 

Este trabalho teve por objectivo analisar o “Pagamento de Dividendos e seu 

impacto no valor das empresas – Uma aplicação ao PSI 20”. 

No plano teórico procuraram-se respostas para algumas questões essenciais: 

nomeadamente, se a irrelevância da política de dividendos era indiferente na 

determinação do valor das empresas ou se, pelo contrário a relevância originada pelas 

imperfeições de mercado era mais importante.  

No conjunto dos estudos de diversos investigadores analisados, não foi possível 

obter respostas unânimes. Não só porque todos os estudos foram realizados em períodos 

de tempo diferentes mas também porque eram diferentes os ambientes em que os 

mesmos foram realizados. Além disso, em alguns deles foram utilizados pressupostos 

muito simplificadores. Por consequência mantêm-se as dúvidas sobre os efeitos da 

(ir)relevância na política dos dividendos. 

No plano empírico, apresentou-se a evolução real do mercado bolsista em 

Portugal bem como o comportamento do dividend yield das empresas nacionais, e 

alguns resultados obtidos. 

Finalmente, apresentaram-se os resultados de estudos empíricos de alguns 

investigadores que, utilizando o modelo CAPM concluíram que a evidência é mista, isto 

é, alguns estudos concluem que a política de dividendos é irrelevante para determinar o 

valor de mercado das empresas, enquanto outros concluem que não é possível rejeitar a 

hipótese nula de o coeficiente ser estatisticamente diferente de zero.  

Neste trabalho, utilizando um modelo semelhante ao de Black and Scholes 

(1974), conclui-se que os dados não permitem rejeitar a hipótese de que a política de 
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dividendos não tem qualquer impacto sobre o valor das empresas cotadas no índice PSI 

20. 

 67



 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

Alli, K. L.; Khan, A. Q. e Ramirez, G. G. “Determinants of Corporate Dividend Policy: 
A Factorial Analysis“ The Financial Review, Nº. 28- Vol.4 (1993) 523-547 
 
Ambarish, R.; John K. e Williams J. “Efficient Signalling with Dividends and 
Investment” Journal of Finance, Vol. 42 (2) (1987): 321 - 343
 
Asquith, O. and Mullins, D.; “The Impact of Initiating Dividend Payments on 
Shareholders' Wealth”; Journal of Business, N. 56 (1983): 11-96. 
 
Asquith, P. and Krasker, W.S.;1985. “Changes in Dividend Policy, and Stock Trading 
Volume”; Working Paper, Harvard Business School, Cambridge, Mass. (Outubro-
1985) 
 
Augusto, M. “Politica de dividendos e estrutura do capital: Respostas e Dúvidas do 
Estado da Arte”. Coimbra University Press (2006) 
 
Baker, H. Kent; Farrelly, Gail E. e Edelman F., Richard B.; “Survey of Management 
Views on Dividend Policy”; Financial Management, Nº.14 (Autumn-1985): 78-84 
 
Baker, M.e Wurgler, J. “A Catering Theory of Dividends” Journal of Finance, Vol. 59 
(Jun2004): 1125-1165 
 
Bhattacharya, S.; “Imperfect information, dividend policy, and ‘the bird in the hand’ 
fallacy”; Bell Journal of Economics Nº.10, (1979) 259–270. 
 
Black, Fischer e Scholes, Myron “The Effects of Dividend Yeld and Dividend Policy on 
Common Stock Prices and Returns” Journal of Financial Economics Vol 1 N.1 (Maio 
1974): 1 - 22 
 
Borges, Maria Rosa “Dividendos e Imperfeições de Mercado: Estudo do 
Comportamento do Preço no Período do Dividendo, Considerando Impostos e Custos 
de Transação”. Tese de Doutoramento ISEG/UTL (2001) 
 
Bowers, Helen M. e Fehrs, Donald; “Dividend Buying: Linking Dividend 
Announcements and Ex-Dividend Day Effects”, Journal of Accounting and Finance, Nº 
10 (1995): 421-435 
 
Brav, A.; Graham, J.;Harvey, R.Harvey; e Michaely, R. “Payout policy in the 21st 
century “; Journal of Financial Economics 77 (2005) 483–527 
 
Brown, Jeffrey R.; Liang, Nellie e Weisbenner, Scott. “Executive Financial Incentives 
and Payout Policy: Firm Responses to the 2003 Dividend Tax Cut.” National Bureau of 
Economic Research, Inc., NBER Working Papers: No. 11002 (2004). 
 
Chetty, Raj e Saez, Emmanuel. “Dividend Taxes and Corporate Behavior: Evidence 
from the 2003 Dividend Tax Cut.” Quarterly Journal of Economics, Vol 120, Nº.5 
(2005): 791–833. 
 

 68



 

Chetty, Raj e Saez, Emmanuel; “The Effects of the 2003 Dividend Tax Cut on 
Corporate Behavior: Interpreting the Evidence” American Economic Review; Vol. 96-
Nº 2 (Maio-2006): 124-129 
 
Collins, J.H. e Kemsley, D “Capital Gains and Dividend Taxes in Firm Valuation: 
Evidence Triple Taxation” The Accounting Review, Vol. 75, Nº 4 (2000): 405 - 427 
 
Comissão de Mercados de Valores Mobiliários; Relatório Anual - anos de 1991 a 2006 
 
Crockett, Jeam; Friend, Irwin “Dividend Policy in Perspective: Can Thery Explain 
Behavior?” The Riview of Economics and Satistics, Vol. 70, nº 4 (Novembro 1988): 603 
- 613 
 
Crutchley, C.E. e Hansen, R.S. “A Test of the Agency Theory of Managerial 
Ownership, Corporate Levarage, and Corporate Dividends” Financial Management, Nº. 
18, Vol.4 (1989) 36-46 
 
DeAngelo, H. e DeAngelo, L.; “Dividend Policy and Financial Distress: Na Empirical 
Investigation of Troubled NYSE Firms” , Journal of Finance, Nº.45- (Dezembro-1990): 
1415-1431 
 
Dempsey, Stephen J. e Laber, Gene L., “Effects of Agency and Transaction Cost on 
Dividend Payout Ratios: Further Evidence of the Agency-Transaction Cost 
Hipotheses”, The Journal of Financial Research- Vol. 15, No. 4 (1992- Winter) 317-
321 
 
Eades, K.; Hess, P. e Kim, E. “On Interpreting Security Returns During Ex-Dividend 
Period.“ Journal of Financial Economics Nº. 13- Vol.1 (1984) 3-34 
 
Easterbrook, Frank H., “Two Agency-Cost Explanations of Dividends” , The American 
Economic Review, Vol. 74, No. 4. (Setembro, 1984)- 650-659. 
 
Elton, Edwin J. e Gruber, Martin J.,“Marginal Stockholder Tax Rates and the Clientele 
Effect” The Review of Economics and Statistics, Vol. 52, No.1. (Fevereiro, 1970): 68-74 
 
Fama, E. e Babiak, H.; “Dividend Policy: An Empirical Analysis”; Journal of The 
American Statistical Association; Nº.63- (Dezembro-1968): 1132-1161  
 
Fama, Eugene F. e French, Kenneth R. “Common risk factors in the returns on 
bonds and stocks” Journal of Financial Economics, Vol.33 (1993): 3-56. 
 
Fama, Eugene F.; “Disappearing Dividends: Changing Firm Characteristics or Lower 
Propensity to Pay” Journal of Applied Corporate Finance; Vol.14 º.1 (Spring, 2001): 67 
- 79 
 
Farrar, D. e Selwyn, L.; “Taxes, Corporate Financial Policy and Return to Investors” 
National Tax Journal; (1967-Dezembro): 444-454  
 
Gitman, Lawrence J. “Princípios de Administração Financeira”, Ediç.Harbra - São 
Paulo, 1987. 

 69



 

 
Gonedes, N. “Corporate Signaling, External Acconting, and Capital Market 
Equilibrium: Evidence on Dividends Income and Extraordinary Items” Journal of 
Accounting Research, Vol. 16, Nº 1 (1978): 26 - 79  
 
Gordon, M.J. “Dividends, Earnings and Stock Prices”; The Review of Economics and 
Statistics, Vol. 41, No. 2 (Maio-1959), 99-105. 
 
Gordon, M.J. “Optimal Investment and Financing Policy ” Journal of Finance, Vol. 18, 
Nº.2 (Maio, 1963): 264 - 272 
 
Harris, T.S. e Kemsley, D “Dividend Taxation in Firm Valuation: New Evidence” 
Journal of Accounting Research, Vol. 37, Nº 2 (1999): 275 - 291 
 
Instituto de Gestão do Crédito Público, IP; “Publicação posição Taxas Juro”; (Outubro, 
2007) 
 
Jensen, M. and W.H. Meckling; “Theory of the firm: Managerial Behavior, Agency 
Costs and Ownership Structure”; Journal of Financial Economics, Nº.3, (1976) 305-
360. 
 
John, K e Williams J. “Dividends Diluition and Taxes: A Signalling Equilibrium” 
Journal of Finance, Vol. 40 Nº.4 (1985): 1053 - 1070 
 
John, K.; Nachman, D e Spatt, C. “Risky Debt, Investment, Incentives, and Reputation 
in a Sequential Equilibrium/Discussion” The Journal of Finance, Vol. 40, Nº 3 ( 1985): 
863 - 880 
 
Julio, Brandon e Ikenberry, David. “Reappearing Dividends.” Journal of Applied 
Corporate Finance, Vol. 16- Nº.4 (2004): 89–100 
 
Kalay, A.; “Signaling, Information Content and the Relutance to CutDividends”; 
Journal of Financial and Quantitative Analyses Nº. 15 (1980-Novembro) 855-863 
 
Kalay, A.; “The Ex-Dividend Behavior of Stock Price: A Re-Examination Of the 
Clientele Effect”; Journal of Finance Nº. 37 (1982-Setembro) 1059-1070 
 
Koch, Adam S.; Sun, Amy X.. “Dividend Changes and the Persistence of Past Earnings 
Changes” Journal of Finance, Vol. 59 (Outubro 2004): 2093 - 2116 
 
Kumar, P. “Shareholder-Manager Conflict and the Information Content of Dividends” 
The Review of Financial Studies, Vol. 1, No. 2. (1988): 111-136 
  
Leite, H.P e Sanvicente, A.Z. “ Índice Bovespa: Um Padrão para os Investimentos 
Brasileiros”  São Paulo – Atlas (1995). 
 
Lease, R.C.; John, K.; Kalay, A..; Loewenstein, U. e Sarig, O. H. “ Dividend Policy: Its 
Impact on Firm Value”, Harvard Business School Press, Boston. (1999) 
 

 70



 

Lintner, J “Distribuition of Income of Corporationamong Dividend Announcements, 
Retained Earnings and Taxes” The American Economic Review. Vol. 46, Nº.2 (Maio, 
1956): 097 - 113 
 
Lintner, J. “Dividends, Earnings, Leverage, Stock Prices and the Supply of Capital to 
Corporations” The Review of Economics and Statistics, Vol. 44, No. 3. (Agosto, 1962): 
243-269 
 
Lintner, John “The Valuation of Risk Assets and the Selection of Risky Investments in 
Stock Portfolios and Capital Budgets” The Review of Economics and Statistics, Vol. 47, 
No. 1. (Fevereiro, 1965): 13-37 
 
Litzenberger, Robert H. e Ramaswamy, Krishna “The Effects of Personal, Taxes and 
Dividends on Capital Asset Prices: Teory and Empirical Evidence” Jornal Financial 
Economics Vol. 7 (1979): 163 – 195. 
 
Luo, G.Y.; Brick, I. e Frierman M. “Strategic Decision Making of the Firm Under 
Asymmetric Information” Review of Quantitative Finance and Accouting, Vol. 19, 
No.2. (Fevereiro, (2002): 215-238 
 
Megginson, W. “ Corporate Finance Theory” Addinson-Wesley, Reading M.A. (1997) 
 
Michaely, Roni “Ex-Dividend Day Stock PriceBehavior: The Case of 1986 Tax Reform 
Act” The Journal of Finance, Vol. XLVI, Nº 3 (July 1991): 845 - 859 
 
Miller, M.H. e Modigliani, F.; “Dividend Policy, Growth and the Valuation of Shares” 
The Journal of Business, Vol. 34 - 4 (1961): 411-433 
 
Miller, Merton H. and Rock, Kevin; “Dividend Policy Under Asymmetric 
Information”; Journal of Finance, Nº. 40, (1985):1031–1051. 
 
Miller, Merton H. and Scholles, M.S.; “Dividend and Taxes” Journal of Financial 
Economics Vol. 6- Nº.4 (Dezembro-1978): 333-364. 
 
Naranjo, Andy; Nimalendran, M e Ryngaert, Mike “Stock Returns, Dividend Yields, 
and Taxes”  The Journal of Finance, Vol. 53, No. 6 (Dezembro, 1998): 2029-2057. 
 
Nitta, Kelsuke; “Does Dividend Policy Enhance Shareholder Value?” Financial 
Research Group - NLI Research Institute ( Março,2006): 01 – 07 
 
Noronha, G.M. ; Shome, D.K. e Morgan, G.E. “The Monitoring Rationale for 
Dividends and the Interaction of Capital Struture and Dividends Decisions” Journal of 
Banking and Finance. Nº.20 – Vol.3 (1996) 439-454 
 
Ohlson, J.A.; “Earnings, Book Value and Dividends in Security Valuation”; 
Contemporary Accounting Research, (Spring-1995): 661-688.  
 
Pacheco, L.P.K. “O Estado da Arte em Política de Dividendos”. Bolsa de Derivados do 
Porto, Série Moderna Finança, Nº. 9 (1999) 
 

 71



 

Ross, S. A.; “The Determination of Finantial Struture: The Incentive-Signalling 
Approach” , Belll Journal of Economics, Nº. 8, Vol.1 (1977) :23 – 40 
 
Rozeff, M.S. “Growth, Beta and Agency Cost as Determinants of Dividend Payout 
Ratios “ Journal of Financial Reserach Nº. 5- Vol.3 (1982) 249-259 
 
Seida, Jim A., “Evidence of Tax-Clientele-Related Trading following Dividend 
Increases”, The Journal of the American Taxation Association, Nº. 23 Supl. (2001): 1-
21 
 
Sharpe, William F. “Capital Asset Prices: A Theory of Market Equilibrium under 
Conditions of Risk” The Journal of Finance, Vol. 19, No. 3. (Setembro, 1964): 425-
442. 
 
Simons, K; “The Relationship Between Dividend Change and Cash Flow: An Empirical 
Analysis”; Journal of Business Finance and Accouting; (Junho-1994): 577-587 
 
Watts, R. “The Information Content of Dividends” The Journal of Business, Vol. 46 - 2 
(1973): 191 - 211 
 
Weston, J. Fred; Brigham, Eugene F. “Fundamentos da Administração Financeira. São 
Paulo”:Ed. Makron Books, 2000 
 
Wolk, Harry e Tearney, Michael. Accounting Theory. Cincinnati: South-Western, 1997. 
 

 72


