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RESUMO 

 

 

 

Este trabalho busca avaliar o nível de previsibilidade dos dividendos na América 

do Sul, mais especificamente nos mercados de Argentina, Brasil e Chile. Estudos indicam um 

viés existente no modelo ingênuo utilizado para previsão do crescimento do dividendo, que 

considera apenas dividend yield passado como variável explicativa. Através da adição do 

earnings yield como segunda variável é definido o modelo “dp-ep”, que é proposto para corrigir 

este viés e ampliar o poder de previsão do modelo ingênuo. Realizamos regressões pelo método 

dos mínimos quadrados ordinários para calcular os parâmetros dos modelos ingênuo e “dp-ep”, 

a fim de evidenciar as suposições assumidas neste trabalho. Obtivemos os indicadores R² 

ajustado, seus coeficientes e estatísticas teste dos modelos estudados, utilizando defasagens 

trimestrais e anuais. Com estes resultados, encontramos suporte para a teoria proposta 

considerando análises com defasagem trimestral. Assim, podemos indicar que a previsibilidade 

dos dividendos existe no curto prazo, porém esta é perdida quando consideramos defasagens 

anuais. Concluímos que estes resultados evidenciam decisões de curto prazo tomadas pelas 

companhias, ou seja, objetivando-se a valorização dos ativos com sinalizações de níveis 

superiores de Payout Ratio. 

 

Palavras-Chave: dividendos, fluxo de caixa, ações, américa do sul, dividend yield, earnings 

yield, previsibilidade 



 

 

 

 

ABSTRACT 

 

 

 

This paper consists in evaluating the level of predictability of the dividends in South 

America, more specifically in the Argentinian, Brazilian and Chilean markets. Previous studies 

indicate an existence of a bias in the naive dividend model used to predict the growth of the 

futures dividends, which it consists of using only the past dividend yield as the only explanatory 

variable inside the model. With the addition of the past earnings yield as a secondary 

explanatory variable is defined the “dp-ep” dividend model, which is proposed to correct the 

bias and amplify the predictive power of the naive dividend model. We’ve done ordinary least 

square regressions with one-quarter and one-year lags in order to get the adjusted R² index, the 

variables’ coefficients and theirs statistics tests. With the results from the regressions, we found 

support for our theory considering one-quarter lags. Therefore, we can imply that the dividends 

predictability exists in the short term, but it is lost when we run the regressions with one-year 

lags. We conclude that these results indicate short term decisions made by the companies, that 

is, aiming at the appreciation of the assets with signs of higher levels of Payout Ratio. 

 

Key-Words: dividend, cash flow, stock, south america, dividend yield, earnings yield, 

predictability 
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1. MOTIVAÇÃO E TEMA 

 

 

Prever a taxa de crescimento dos dividendos é um tema recorrente dentro da 

academia, conforme pode ser verificado nos estudos de Cochrane (2008, 2011), Møller e Sander 

(2017), Ang e Bekaert (2007) e Mcmillan (2015). Por muitos anos, durante o período anterior 

à Segunda Guerra Mundial, nos Estados Unidos da América, conseguiu-se atingir este objetivo 

através de modelos que utilizavam o histórico de rentabilidade dos dividendos, denominado 

dividend yield. A razão econômica para a academia utilizar o dividend yield como variável 

explicativa do crescimento dos dividendos é que um valor de dividend yield futuro maior, indica 

um preço inferior, que, por consequência, sinaliza um menor crescimento do fluxo de caixa 

futuro ou distribuição de dividendos. Esta teoria é discutida nos artigos de Cochrane (2008), 

Ang (2012),  que diz que em modelos de valor presente a razão preço-dividendo é o valor 

presente do crescimento de dividendos esperado, descontado a uma taxa de retorno de mercado. 

Com isso, verificando-se um dividend yield alto, que é o inverso da razão preço-dividendo, a 

expectativa do crescimento de dividendos deverá ser baixa, ou a taxa de desconto utilizada 

deverá ser alta ou ambos os valores deverão ser altos. Outro estudo realizado por 

Asimakopoulos et al. (2017) também utiliza a razão preço-dividendo para prever o crescimento 

do dividendo futuro. Porém, diversos estudos realizados no pós-guerra mostraram que este 

poder de previsibilidade fora perdido, conforme pode-se observar no estudo de Golez e Koudjis 

(2015). Estudiosos como Cochrane (2008), Campbell e Shiller (1988), dentre outros, também 

apresentaram resultados demonstrando que a utilização do dividend yield como variável 

exógena nas previsões geram modelos com fraca previsibilidade. Ang e Bekaert (2007) foram 

os primeiros a demonstrar que a adição da rentabilidade, earnings yield, no modelo reforçava 

os resultados, tornando-os significativos. 

Estudos como os de Rangvid et al. (2014) e Engsted e Pedersen (2010) verificaram 

que deve-se utilizar o dividend yield para prever o crescimento dos dividendos. Rangvid et al. 

(2014) indicam que o uso do dividend yield como variável explicativa deveria ser a regra e não 

a exceção para a previsão do crescimento do dividendo futuro. Estes estudos verificaram que a 

previsibilidade do crescimento dos dividendos existe em mercados menores, e que a ausência 

de previsibilidade se dá, tão somente, nos mercados de grande porte, como os Estados Unidos 

da América. 
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Com este resultado, Møller e Sander (2017) argumentam que a ausência de uma 

variável explicativa seria a razão para esta fraca previsibilidade nos modelos estudados. Esta 

omissão de variável adicionaria um viés ao coeficiente do dividend yield aproximando-o a zero. 

Este modelo foi derivado do estudo realizado por Lintner (1956), que sugeriu um modelo para 

prever dividendos futuros. Com este modelo, pode-se inferir padrões e razões para certas 

políticas de dividendos nas companhias. Lintner (1956) introduziu a utilização das variáveis de 

rentabilidade, earnings yield e dividend yield, em conjunto como forma de prever a taxa de 

crescimento dos dividendos futuros. 

Em todo o artigo de Møller e Sander (2017) é demonstrado que esta adição traz um 

melhor ajuste do modelo (R² ajustado superior) da taxa de crescimento dos dividendos, e que a 

omissão leva o coeficiente do dividend yield próximo a zero, indicando ajuste inferior (menor 

R² ajustado). Os autores realizam o estudo utilizando dados dos Estados Unidos da América, e 

comparam com a regressão realizada para um conjunto de 14 países economicamente 

desenvolvidos. Møller e Sander (2017) comprovam que a utilização do modelo com as variáveis 

de rentabilidade em conjunto recupera o coeficiente de determinação ajustado da regressão, 

aumentando a capacidade de previsão do modelo. Estes resultados obtidos por Møller e Sander 

(2017) e Ang e Bekaert (2007) são a motivação de nosso estudo. A intenção deste estudo é 

aplicar os modelos e métodos deste artigo para os maiores mercados da América do Sul (Brasil, 

Argentina e Chile) com o objetivo de evidenciar este poder de previsibilidade em tais mercados 

e, com isso, expandir esta discussão para o âmbito do hemisfério sul. Com estes resultados, 

poderemos trazer novas discussões sobre avaliações de empresas na América do Sul e recuperar 

os modelos que se baseiam nos dividendos para calcular e inferir valores de mercado para 

companhias. Nos capítulos a seguir iremos apresentar a revisão de literatura, com a derivação 

de Møller e Sander (2017) para o modelo de Lintner (1956), a metodologia e dados utilizados, 

e analisaremos posteriormente os resultados, concluíndo se o modelo “dp-ep” é superior dentro 

dos mercados da América do Sul. 

Além destes estudos destacados nos parágrafos anteriores, a relação entre dividend 

yield e crescimento de dividendos está presente no modelo proposto por Gordon (1959) . Este 

modelo propõe que o valor de uma ação seja calculado pelo valor presente dos dividendos 

futuros esperados. Com a suposição de crescimento constante dos dividendos, Gordon (195(0 

é capaz de mostrar que o valor da ação pode ser escrito como função do dividend yield da ação 

e da taxa de crescimento (constante) dos dividendos. Rearranjando-se essa relação, o custo de 

capital próprio da empresa poderia ser medido pela soma do dividend yield, ou seja, dividendo 
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por ação e preço da ação com a taxa de crescimento (constante) dos dividendos. Um exemplo 

de utilização deste modelo é o estudo de Lima e Sanvicente (2013) que utilizou o modelo de 

Gordon (1959) para estimação do prêmio por risco de mercado implícito em preços correntes 

das ações e, com isso obtendo-se estimativas do custo de capital próprio das empresas. Irons 

(2014) utiliza esse modelo como base do Dividend Discount Model, DDM, e o aprimora em 

seu estudo. Jawadi e Prat (2017) utilizam o modelo DDM em conjunto com Arbitrage Pricing 

Theory, APT, para realizar a análise fundamentalista do valor de mercado de empresas. Todos 

estes exemplos indicam o grande interesse da academia nesta relação e reforçam a relação entre 

dividend yield e crescimento dos dividendos. 

 

 

2. REVISÃO DE LITERATURA 

 

A base do estudo é replicar os resultados de Møller e Sander (2017) para dados de 

mercados da América do Sul. A fundamentação do artigo escolhido foi o estudo de John Lintner 

(1956). Lintner (1956) estava buscando estudar quais seriam os indicadores fundamentais para 

definição das políticas de dividendos aplicadas nas empresas durante os anos 1940 e 1950. Em 

seu estudo, avaliou a literatura da época e o banco de dados de Harvard, chegando a uma lista 

de quinze fatores e características observáveis que teriam papel fundamental nas políticas de 

dividendos à época. 

Com estas características e estes indicadores, Lintner (1956) avaliou uma base de 

600 empresas listadas e selecionou 28 para uma investigação mais detalhada. O período 

selecionado foi de 1947 a 1953. A seleção foi realizada de forma que existiam ao menos 3 

empresas para cada fator e característica avaliada. Lintner (1956) realizou uma investigação 

financeira e qualitativa sobre qual poderia ser a causa para alterações das políticas e percentuais 

de distribuição de dividendos. O estudo qualitativo foi realizado através de entrevistas com os 

principais executivos das empresas selecionadas (controllers, tesoureiros, diretores e 

presidentes). A ideia era coletar uma diversificada amostra de opiniões para entender a real 

razão para as mudanças no Payout Ratio1. 

Após a avaliação da amostra, algumas características geraram resultados mais 

relevantes. Ficou claro que na maioria dos casos uma mudança no Payout Ratio considerava 

                                                 
1 Payout ratio é igual ao percentual do lucro líquido que é direcionado para o pagamento de dividendos no 

exercício. 
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fatores variáveis como o tempo e não somente o resultado pontual de um exercício ou trimestre 

ou algum valor fixo no tempo. Além disto, ficou claro que a diretoria possuía certa aversão ao 

risco e preocupação com a repercussão nesta tomada de decisão e tomaria a decisão apenas 

quando confortável o suficiente que a mudança não traria impactos negativos para a empresa. 

Com esta análise, Lintner (1956) percebeu que a variável decisória era a alteração na taxa de 

dividendo e não a taxa em si. Os líderes destas empresas traziam consigo a certeza de que seus 

acionistas preferiam uma estabilidade no Payout Ratio e por esta razão estariam dispostos a 

pagar um prêmio para as ações que demonstrassem tal comportamento. 

Lintner (1956) indicou como principal padrão em seu estudo a adoção de políticas 

progressivas ou parcialmente adaptativas. Os líderes, portanto, ao se depararem com mudanças 

de patamar nos lucros líquidos, realizariam mudanças parciais nos percentuais de lucros 

distribuídos, deixando uma reserva para ser avaliada novamente no ano posterior, caso este 

novo patamar se confirmasse. Este comportamento mostrou-se evidente mesmo em momentos 

de ciclos financeiros de baixa ou alta da economia. Em contraponto aos lucros líquidos, 

existiram diversas razões para mudanças de patamar e políticas nas distribuições de dividendos 

para as companhias avaliadas à época. Exemplos como cláusulas contratuais de endividamento 

restringindo a distribuição de dividendos e posições de liquidez frágeis foram importantes em 

casos particulares, porém nenhuma destas razões se sobrepunha ao lucro líquido e sua variação. 

Com isso em mente, Lintner (1956) define um modelo simples para tratar suas 

observações qualitativas e quantitativas. O modelo proposto é representado pela equação (1). 

 

∆𝐷𝑖𝑡 = 𝑎𝑖 + 𝑐𝑖 ∗ (𝐷
∗
𝑖𝑡 − 𝐷𝑖(𝑡−1)) + 𝑢𝑖𝑡     (1) 

 

Onde 𝐷∗
𝑖𝑡 = 𝑟𝑖 ∗ 𝑃𝑖𝑡, com 𝑟𝑖 sendo o percentual de Payout Ratio alvo, 𝑃𝑖𝑡 é o lucro 

líquido do ano de exercício 𝑡, ∆𝐷𝑖𝑡 é a variação do dividendo pago, 𝐷𝑖𝑡 e 𝐷𝑖(𝑡−1) são os valores 

de dividendos pagos no exercício 𝑡 e anterior, 𝑡 − 1. O subscrito 𝑖 identifica a companhia 

analisada no estudo de Lintner (1956). O parâmetro 𝑐𝑖 representa a influência da diferença entre 

o dividendo alvo e o dividendo real pago no período anterior, sobre a variação realizada do 

dividendo. A constante a tenderia a zero se não houvesse viés para crescimento ou redução no 

nível de dividendos pagos, porém Lintner (1956) indicou que a maioria das companhias 

apresentaria uma constante positiva demonstrando uma inércia para reduzir o nível de 

dividendos pagos agregado a um incentivo de aumento no Payout Ratio nas companhias 

avaliadas. O erro está identificado como 𝑢𝑖𝑡. 
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Lintner (1956) realizou uma transformação algébrica no modelo da equação (1), 

reescrevendo esta equação com novos parâmetros, 𝑏 e 𝑓, sendo 𝑏 = 𝑐 ∗ 𝑟 e 𝑓 = (1 − 𝑐). Com 

isso, a equação (1) poderia ser escrita na forma da equação (2), abaixo. 

 

∆𝐷𝑖𝑡 = 𝑎𝑖 + 𝑏𝑖 ∗ 𝑃𝑖𝑡 + 𝑓𝑖 ∗ 𝐷𝑖(𝑡−1) + 𝑢𝑖𝑡    (2) 

 

Os resultados de estimação dos parâmetros para as regressões do modelo da 

equação (2) indicaram parâmetros bem definidos no estudo de Lintner (1956). Quando 

comparou os resultados obtidos com o modelo “ingênuo”, que prevê o dividendo futuro 

utilizando o dividendo anterior, o modelo de Lintner (1956) mostrou-se ser estatisticamente 

significante e mais eficiente na previsão dos dividendos realizados entre 1947 e 1953, utilizando 

para isso o modelo ajustado com os dados do período de 1918 a 1941. 

Por esta razão, Møller e Sander (2017) utilizaram um modelo “dp-ep”, que é na 

realidade um derivado do modelo de Lintner (1956). Este modelo utiliza o earnings yield (𝑒𝑝) 

em conjunto com dividend yield (𝑑𝑝) como variáveis explicativas do dividend growth, por isso 

a denominação de “dp-ep”. Em seu artigo, eles discutem a questão da baixa previsibilidade do 

modelo “ingênuo” no período do pós-guerra, demonstrada por diversos trabalhos acadêmicos 

como Cochrane (2008) e Campbell e Shiller (1988). Nestes artigos, a previsão do dividendo 

futuro é função unicamente dos dividendos passados, resultando em parâmetros, relacionados 

ao dividendo passado, tendendo a zero e sem significância estatística, mesmo com significância 

de 10%. Com isso, Møller e Sander (2017) evidenciam que a inclusão da variável lucro líquido, 

earnings, faz com que o modelo resulte em  parâmetros estimados diferentes de zero e 

estatisticamente significantes, tanto para dividendos, quanto para earnings. Assim como Møller 

e Sander (2017) realizaram em seu artigo, iremos apresentar a derivação matemática que 

suportará a introdução da variável earnings yield como variável explicativa de nosso modelo.  

Møller e Sander (2017) utilizaram dados de diversos índices de 15 países, incluindo 

Estados Unidos, França, Reino Unido, Alemanha e outros mais. A amostra selecionada baseou-

se em países com economias desenvolvidas. Os parâmetros de análise foram os valores dos 

logaritmos neperianos dos dividendos e earnings e o payout ratio observado. Estes valores 

foram calculados para toda a base de índices dos países analisados, sendo que nos Estados 

Unidos o índice utilizado foi o “S&P500 index”. Com esta base de dados, Møller e Sander 

(2017) realizaram a análise do modelo apresentado pela equação (1), partindo da base já 

analisada por Lintner (1956), porém realizaram os cálculos utilizando valores calculados pelos 
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seus logaritmos neperianos. Assim, para deixar evidente esta diferença de variáveis, iremos 

tratar as variáveis na equação (3) como d o logaritmo neperiano dos dividendos e e o logaritmo 

neperiano do lucro líquido ou earnings: 

 

∆𝑑𝑡 = 𝑎 + 𝑐 ∗ (𝑑∗𝑡 − 𝑑(𝑡−1)) + 𝑢𝑡     (3) 

 

A variável 𝑑∗𝑡 é igual ao logaritmo neperiano do payout ratio, 𝑟(𝑡−1), somado com 

o logaritmo neperiano de earnings, 𝑒𝑡. Levando em consideração que desde a publicação de 

Ball e Watts (1972), diversos estudos empíricos demonstram que os earnings aproximam-se de 

um passeio aleatório, random walk, poderíamos aproximar 𝑒𝑡 por  𝑒(𝑡−1) e, substituindo na 

equação (3), teríamos como resultado a equação (4): 

 

∆𝑑𝑡 = 𝑎 + 𝑐 ∗ (𝑒(𝑡−1) − 𝑑(𝑡−1) + 𝑟(𝑡−1)) + 𝑢𝑡    (4) 

 

Após somarmos e subtrairmos o logaritmo dos preços multiplicado pelo parâmetro 

𝑐, 𝑐 ∗ 𝑝(𝑡−1), na equação (4) e entendendo que o payout ratio deveria se aproximar de uma 

constante e, então, poderia ser omitida, chegamos à equação (5). 

 

∆𝑑𝑡 = 𝑎 + 𝑐 ∗ (𝑒(𝑡−1) − 𝑝(𝑡−1)) − 𝑐 ∗ (𝑑(𝑡−1) − 𝑝(𝑡−1)) + 𝑣𝑡  (5) 

 

Definindo-se 𝑒𝑝(𝑡−1) = 𝑒(𝑡−1) − 𝑝(𝑡−1), que resulta no logaritmo neperiano de 

earnings yield, e 𝑑𝑝(𝑡−1) = 𝑑(𝑡−1) − 𝑝(𝑡−1), que resulta no logaritmo neperiano de dividend 

yield, podemos reescrever a equação (5) conforme abaixo. 

 

∆𝑑𝑡 = 𝑎 + 𝑐 ∗ 𝑒𝑝(𝑡−1) − 𝑐 ∗ 𝑑𝑝(𝑡−1) + 𝑣𝑡    (6) 

 

A equação do modelo “ingênuo” omite a variável 𝑒𝑝(𝑡−1) e resulta na equação (7), 

abaixo apresentada. 

 

∆𝑑𝑡 = 𝑎 + 𝛽 ∗ 𝑑𝑝(𝑡−1) + 𝑦𝑡      (7) 
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Comparando as equações (6) e (7) podemos entender que o erro 𝑦𝑡 contém a 

informação da variável 𝑒𝑝(𝑡−1) e com isso obteríamos as equações (8) e (9): 

 

𝑦𝑡 = −𝑐 ∗ 𝑒𝑝(𝑡−1) + 𝑣𝑡       (8) 

𝛽 = −𝑐         (9) 

 

Se estimarmos nosso modelo utilizando o método dos mínimos quadrados 

ordinários, nosso modelo será enviesado, dado que estamos omitindo uma das variáveis 

explicativas relevantes. O viés será exatamente o apresentado na equação (10). 

 

𝐸(�̂�) − (−𝑐) = 𝛾 ∗ 𝑐       (10) 

Onde γ é o coeficiente da regressão linear auxiliar entre 𝑒𝑝(𝑡−1) e 𝑑𝑝(𝑡−1). 

Rearranjando a equação teremos: 

 

𝐸(�̂�) = −𝑐 ∗ (1 − 𝛾)       (11) 

 

Com esse resultado, se a correlação entre 𝑒𝑝(𝑡−1) e 𝑑𝑝(𝑡−1) for alta, teremos 𝛾  

tendendo a 1 e com isso, o coeficiente 𝛽 tenderá a zero, resultando na incapacidade de prever o 

crescimento dos dividendos através dos dividendos históricos, fato observado pelos artigos de 

Cochrane (2008), Campbell e Shiller (1988) e outros. O artigo de Cochrane (2008) 

especificamente estuda tanto a previsibilidade do crescimento dos dividendos e o retorno real 

pelo dividend yield. No caso das regressões para testar a previsibilidade do crescimento dos 

dividendos, os resultados indicam que o parâmetro de dividend yield tende a zero, o mesmo 

ocorrendo com o coeficiente de determinação, R². 

Quando Møller e Sander (2017) testaram seu modelo “dp-ep” contra modelos 

ingênuos com a omissão de uma das variáveis, seus resultados foram exatamente que os 

parâmetros das variáveis 𝑒𝑝(𝑡−1) e 𝑑𝑝 possuem sinal inverso e com ordens de grandeza muito 

semelhantes, o que reforça o conceito por eles sugerido de que 1 − 𝛾 tende a zero quando uma 

das variáveis é omitida, resultado obtido pelos modelos com a omissão de 𝑒𝑝 ou 𝑑𝑝. 

O próximo capítulo irá definir dados e metodologia para a derivação que acabamos 

de analisar. 
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3. METODOLOGIA E DADOS 

 

O método utilizado por Møller e Sander (2017) é aqui empregado, usando o 

estimador de Mínimos Quadrados Ordinários, com as equações e variáveis explicativas que 

vemos a seguir: 

 

∆𝑑𝑡+𝑘 = 𝛼𝑘 + 𝛽𝑘
𝑑𝑝𝑑𝑝𝑡 + 𝛽𝑘

𝑒𝑝𝑒𝑝𝑡 + 𝜀𝑡+𝑘     (12) 

∆𝑑𝑡+𝑘 = 𝛼𝑘 + 𝛽𝑘
𝑑𝑝𝑑𝑝𝑡 + 𝜀𝑡+𝑘       (13) 

∆𝑑𝑡+𝑘 = 𝛼𝑘 + 𝛽𝑘
𝑒𝑝𝑒𝑝𝑡 + 𝜀𝑡+𝑘       (14) 

𝑅𝑡+𝑘 = 𝛼𝑘 + 𝛽𝑘
𝑑𝑝𝑑𝑝𝑡 + 𝛽𝑘

𝑒𝑝𝑒𝑝𝑡 + 𝜀𝑡+𝑘      (15) 

𝑅𝑡+𝑘 = 𝛼𝑘 + 𝛽𝑘
𝑑𝑝𝑑𝑝𝑡 + 𝜀𝑡+𝑘       (16) 

𝑅𝑡+𝑘 = 𝛼𝑘 + 𝛽𝑘
𝑒𝑝𝑒𝑝𝑡 + 𝜀𝑡+𝑘       (17) 

 

As variáveis explicativas são dividend yield, dpt, e earnings yield, ept , no período 

t, sendo as variáveis explicadas o crescimento dos dividendos, ∆𝑑𝑡+𝑘, e o retorno do ativo, 

𝑅𝑡+𝑘, onde 𝑘 indica o número de períodos à frente com os quais as variáveis explicadas são 

medida em relação às variáveis explicativas. 

As equações (13) e (14) são versões da equação (12) com a omissão de uma das 

variáveis explicativas, com o objetivo de confirmar os resultados obtidos por Møller e Sander 

(2017), de que a regressão utilizando as variáveis explicativas em conjunto trará melhor ajuste 

no modelo de crescimento dos dividendos. Os testes estatísticos realizados baseiam-se na 

estatística-t com erros padrão Newey-West, utilizando 𝑘 + 3 defasagens, com o intuito de 

remover autocorrelação e heterocedasticidade na regressão. 

A base de dados é capturada através do sistema da Economatica®. São criados 

índices baseados em carteiras contendo as maiores ações de cada país, Brasil, Chile e Argentina, 

com pesos iguais para cada ação dentro do índice. As carteiras foram selecionadas dentro de 

uma base de 805 ações dos três países selecionados. Dentre estas 805 ações, escolhemos as 50 

ações por país que possuem maior volume de negociação e que não possuem interrupção de 

negociação nos anos selecionados, de 2002 até 2017, sendo admitida apenas uma ação por 

empresa. Estas ações são apresentadas na Tabela 1 (Apêndice A). 

Construímos então carteiras teóricas com peso igual a 0,02 para cada ação 

selecionada e realizamos uma análise de correlação entre estas carteiras teóricas e os respectivos 
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índices de cada país. Com isso, verificamos que existe alta correlação entre os retornos das 

carteiras teóricas e seus respectivos índices de mercado, com resultados acima de 82%. As 

séries dos retornos são apresentadas nos gráficos das Figuras de 1 a 3 abaixo: 

 

Figura 1: Retornos da Carteira Teórica Brasil 50 contra IBOVespa. 

 

Fonte: Economática® 

Nota: Dados trabalhados pelo autor. 

  

Correlação BOVESPA vs CARTEIRA BR 50 = 84%
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Figura 2: Retornos da Carteira Teórica Argentina 50 contra MERVAL 

 

Fonte: Economática® 

Nota: Dados trabalhados pelo autor. 

 

Figura 3: Retornos da Carteira Teórica Chile 50 contra IPSA 

 

Fonte: Economática® 

Nota: Dados trabalhados pelo autor. 

 

O tratamento dos dados é realizado conforme o artigo de Møller e Sander (2017). 

São calculados os indicadores de retorno de mercado, dividend yield, earnings yield e dividend 

growth. O retorno de mercado é o percentual do retorno da carteira pelo período de 12 meses, 

sendo os demais indicadores calculados pelo valor acumulado dos últimos 12 meses móveis. A 

base de dados foi extraída para os anos de 2002 a 2017, e as regressões são estimadas para os 

conjuntos completos de dados, além de se segregar e analisar os períodos pré e pós crise de 

2008. 

No cálculo de retornos, os preços das ações são ajustados pela realização de 

pagamento de proventos como dividendos, recompra de ações, juros sobre capital próprio, 

dentre outros. 

Correlação MERVAL vs CARTEIRA AR 50 = 82%
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𝑅𝑒𝑡𝑜𝑟𝑛𝑜𝑧𝑡 =
𝑃𝑟𝑒ç𝑜𝑧𝑡

𝑃𝑟𝑒ç𝑜𝑎𝑡−𝑘
− 1;       (18) 

 

Onde definimos 𝑧 como a ação calculada, 𝑘 é período de apuração dos retornos, que 

em nosso estudo é igual a 1 trimestre e 𝑡 é o trimestre apurado. Com estes retornos por ação, 

realizamos o somatório dos retornos multiplicados pelo peso 0,02 de cada ação definida para o 

índice de cada país. A fórmula de cálculo é definida pela equação (19). 

 

𝑅𝑒𝑡𝑜𝑟𝑛𝑜𝑝𝑎í𝑠𝑡 = ∑𝑅𝑒𝑡𝑜𝑟𝑛𝑜𝑧𝑡 ∗ 0,02;      (19) 

 

O dividend yield é calculado pela divisão entre o somatório dos dividendos pagos 

nos últimos 12 meses, somatório móvel dos últimos quatro trimestres, para o conjunto de ações, 

𝑧, selecionadas por país, e o somatório dos valores de mercado das ações, 𝑧, selecionadas por 

país, conforme a fórmula apresentada pela equação (20) a seguir. 

 

𝐷𝑖𝑣𝑖𝑑𝑒𝑛𝑑 𝑌𝑖𝑒𝑙𝑑𝑝𝑎í𝑠𝑡 =
∑𝐷𝑖𝑣𝑖𝑑𝑒𝑛𝑑𝑜 𝑃𝑎𝑔𝑜 𝑙𝑡𝑚𝑧

𝑡

∑𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑀𝑒𝑟𝑐𝑎𝑑𝑜𝑧𝑡
;     (20) 

 

O earnings yield é calculado de forma semelhante, sendo a divisão entre o 

somatório dos lucros acumulados dos últimos 12 meses, somatório móvel dos últimos quatro 

trimestres, pelo somatório dos valores de mercado das ações, 𝑧, selecionadas por país. A 

equação (21) demonstra este cálculo. 

 

𝐸𝑎𝑟𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠 𝑌𝑖𝑒𝑙𝑑𝑝𝑎í𝑠
𝑡
=

∑𝐿𝑢𝑐𝑟𝑜 𝑙𝑡𝑚𝑧
𝑡

∑𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑀𝑒𝑟𝑐𝑎𝑑𝑜𝑧𝑡
;     (21) 

 

Outra variável a ser calculada é o dividend growth, pela divisão entre o somatório 

dos dividendos pagos nos últimos 4 trimestres – 𝑙𝑡𝑚 –  partindo do trimestre 𝑡 para as ações, 𝑧, 

selecionadas do respectivo país e o somatório dos dividendos pagos nos últimos 4 trimestres – 

𝑙𝑡𝑚 –  partindo do trimestre anterior  𝑡 − 1 para as ações, 𝑧, selecionadas do respectivo país, 

conforme verifica-se na equação (22) a seguir. 

 

𝐷𝑖𝑣𝑖𝑑𝑒𝑛𝑑 𝑔𝑟𝑜𝑤𝑡ℎ𝑝𝑎í𝑠
𝑡
=

∑𝐷𝑖𝑣𝑖𝑑𝑒𝑛𝑑𝑜𝑠 𝑃𝑎𝑔𝑜𝑠 𝑙𝑡𝑚𝑧
𝑡

∑𝐷𝑖𝑣𝑖𝑑𝑒𝑛𝑑𝑜𝑠 𝑃𝑎𝑔𝑜𝑠 𝑙𝑡𝑚𝑧
𝑡−1

;     (22) 
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As regressões são estimadas utilizando-se todas as variáveis convertidas em suas 

séries logarítmicas. Com o método e dados definidos, iremos realizar as regressões no capítulo 

seguinte, dando sequência ao estudo. 

 

 

4. RESULTADOS 

 

 

Conforme apresentado na seção anterior, estimamos as regressões por Mínimos 

Quadrados Ordinários (OLS) e obtivemos os seguintes resultados. 

Observando os resultados das regressões para o mercado da Argentina apresentados 

na Tabela 2, verificamos que para 𝑘 igual a 1, com defasagens trimestrais, a estatística t para o 

parâmetro 𝛽𝑘
𝑑𝑝

 no modelo ingênuo, equação (13), resultou em -3,534, que é inferior à estatística 

t do mesmo parâmetro no modelo “dp-ep”, que resultou em -3,771. O mesmo podemos observar 

para o parâmetro 𝛽𝑘
𝑒𝑝

 comparando a estatística t de 2,000 na equação (14) contra a estatística t 

de 3,538 do modelo “dp-ep”. Todos os resultados obtidos, portanto, são estatisticamente 

significantes.. Verificamos também um crescimento no valor do indicador �̅�2 no modelo “dp-

ep” de 150% quando comparado ao modelo ingênuo da equação (13), que possuí o dividend 

yield como única variável explicativa. Estes resultados são compatíveis com os resultados 

obtidos por Møller e Sander (2017). 

Analisando o resultado da Tabela 2 para 𝑘 igual a 4, com defasagens anuais, não 

conseguimos obter os mesmos resultados discutidos no parágrafo anterior. Os resultados 

obtidos apresentam uma queda de valores nas estatísticas t e no indicador �̅�2 do modelo ingênuo 

para o modelo “dp-ep”. Este fato não está em acordo com os resultados obtidos por Møller e 

Sander (2017), porém estão alinhados com os resultados obtidos por Ang e Bekaert (2007), 

onde foi verificado que o aumento da defasagem incorre numa redução de previsibilidade do 

modelo, ou seja, redução do indicador �̅�2. Ang e Bekaert (2007) também verificaram uma perda 

de significância estatística com a ampliação da defasagem temporal. 
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Tabela 1: Parâmetros 𝛽𝑘
𝑑𝑝

e 𝛽𝑘
𝑒𝑝

 para as equações (12)-(17) na Argentina com o resultado da 

estatística t por Newey-West em colchetes. Erros-padrão entre parênteses. 

(continua) 

 

Argentina

Painel A: k = 1

βk -0,160 ***

(σ) (0,045) 0,113

[T-Estat] [-3,534]

βk 0,225 *

(σ) (0,112) 0,045

[T-Estat] [2,000]

βk -0,253 *** 0,447 ***

(σ) (0,067) (0,126) 0,283

[T-Estat] [-3,771] [3,538]

Painel B: k = 4

βk -0,063 **

(σ) (0,025) 0,048

[T-Estat] [-2,551]

βk -0,056

(σ) (0,066) -0,008

[T-Estat] [-0,844]

βk -0,067 ** -0,013

(σ) (0,028) (0,040) 0,036

[T-Estat] [-2,371] [-0,318]

�̅�2𝑑𝑝𝑡 = 𝐷𝑖𝑣𝑖𝑑𝑒𝑛𝑑 𝑌𝑖𝑒𝑙𝑑 𝑒𝑝𝑡 = 𝐸𝑎𝑟𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠 𝑌𝑖𝑒𝑙𝑑

13  ∆𝑑𝑡+𝑘= 𝛼𝑘 +𝛽𝑘
𝑑𝑝
𝑑𝑝𝑡 + 𝜀𝑡+𝑘

1  ∆𝑑𝑡+𝑘= 𝛼𝑘 +𝛽𝑘
𝑒𝑝
𝑒𝑝𝑡 + 𝜀𝑡+𝑘

12  ∆𝑑𝑡+𝑘= 𝛼𝑘 + 𝛽𝑘
𝑑𝑝
𝑑𝑝𝑡 + 𝛽𝑘

𝑒𝑝
𝑒𝑝𝑡 + 𝜀𝑡+𝑘

13  ∆𝑑𝑡+𝑘= 𝛼𝑘 +𝛽𝑘
𝑑𝑝
𝑑𝑝𝑡 + 𝜀𝑡+𝑘

1  ∆𝑑𝑡+𝑘= 𝛼𝑘 +𝛽𝑘
𝑒𝑝
𝑒𝑝𝑡 + 𝜀𝑡+𝑘

12  ∆𝑑𝑡+𝑘= 𝛼𝑘 + 𝛽𝑘
𝑑𝑝
𝑑𝑝𝑡 + 𝛽𝑘

𝑒𝑝
𝑒𝑝𝑡 + 𝜀𝑡+𝑘

∆𝑑𝑡+𝑘=Dividend Growth
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Tabela 2: Parâmetros 𝛽𝑘
𝑑𝑝

e 𝛽𝑘
𝑒𝑝

 para as equações (12)-(17) na Argentina com o resultado da 

estatística t por Newey-West em colchetes. Erros-padrão entre parênteses. 

(conclusão) 

 

Fonte: Economática® 

Notas: Dados trabalhados pelo autor. 

*Significante em nível de confiança de 90%; **Significante em nível de confiança de 95%; 

***Significante em nível de confiança de 99%. 

 

Continuando com a análise dos resultados, verificamos que para o mercado 

brasileiro, Tabela 3, utilizando 𝑘 igual a 1, defasagens trimestrais, a estatística t para o 

parâmetro 𝛽𝑘
𝑑𝑝

 no modelo ingênuo, equação (13), resultou em -2,645 que é inferior à estatística 

t do mesmo parâmetro no modelo “dp-ep”, que resultou em -4,614. O mesmo podemos observar 

para o parâmetro 𝛽𝑘
𝑒𝑝

 comparando a estatística t de 2,081 na equação (14) contra a estatística t 

de 2,911 do modelo “dp-ep”. Todos os resultados são significantes estatisticamente, porém o 

modelo “dp-ep” possui nível de confiança de 99%, que é superior ao verificado no modelo 

ingênuo de 95%. Com relação ao valor do indicador �̅�2 no modelo “dp-ep”, conseguimos 

Argentina

Painel A: k = 1

βk -0,219 ***

(σ) (0,079) 0,340

[T-Estat] [-2,752]

βk -0,139

(σ) (0,096) 0,021

[T-Estat] [-1,452]

βk -0,220 *** 0,055

(σ) (0,080) (0,100) 0,314

[T-Estat] [-2,771] [0,545]

Painel B: k = 4

βk -0,164 **

(σ) (0,065) 0,201

[T-Estat] [-2,530]

βk -0,153

(σ) (0,108) 0,022

[T-Estat] [-1,425]

βk -0,178 *** -0,039

(σ) (0,056) (0,087) 0,223

[T-Estat] [-3,171] [-0,451]

�̅�2

1  𝑅𝑡+𝑘 = 𝛼𝑘 +𝛽𝑘
𝑑𝑝
𝑑𝑝𝑡 + 𝜀𝑡+𝑘

1  𝑅𝑡+𝑘 = 𝛼𝑘 + 𝛽𝑘
𝑒𝑝
𝑒𝑝𝑡 + 𝜀𝑡+𝑘

1  𝑅𝑡+𝑘 = 𝛼𝑘 + 𝛽𝑘
𝑑𝑝
𝑑𝑝𝑡 + 𝛽𝑘

𝑒𝑝
𝑒𝑝𝑡 + 𝜀𝑡+𝑘

1  𝑅𝑡+𝑘 = 𝛼𝑘 +𝛽𝑘
𝑑𝑝
𝑑𝑝𝑡 + 𝜀𝑡+𝑘

1  𝑅𝑡+𝑘 = 𝛼𝑘 + 𝛽𝑘
𝑒𝑝
𝑒𝑝𝑡 + 𝜀𝑡+𝑘

1  𝑅𝑡+𝑘 = 𝛼𝑘 + 𝛽𝑘
𝑑𝑝
𝑑𝑝𝑡 + 𝛽𝑘

𝑒𝑝
𝑒𝑝𝑡 + 𝜀𝑡+𝑘

𝑑𝑝𝑡 = 𝐷𝑖𝑣𝑖𝑑𝑒𝑛𝑑 𝑌𝑖𝑒𝑙𝑑 𝑒𝑝𝑡 = 𝐸𝑎𝑟𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠 𝑌𝑖𝑒𝑙𝑑

𝑅𝑡+𝑘 =Retorno
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verificar um aumento de 46%, atingindo o valor de 27%, quando comparado ao modelo ingênuo 

da equação (13), que possuí o dividend yield como única variável explicativa. Estes resultados 

permanecem consonantes com os resultados obtidos por Møller e Sander (2017). 

Estudando os resultados da Tabela 3 para 𝑘 igual a 4, defasagens anuais, 

verificamos o mesmo cenário no Brasil ao obtido no mercado da Argentina. Os resultados 

obtidos apresentam uma queda de valores nas estatísticas t e no indicador �̅�2 do modelo ingênuo 

para o modelo “dp-ep”. Este fato não está em acordo com os resultados obtidos por Møller e 

Sander (2017), porém, assim como na Argentina, estão alinhados com os resultados obtidos por 

Ang e Bekaert (2007). 

 

Tabela 2: Parâmetros 𝛽𝑘
𝑑𝑝

e 𝛽𝑘
𝑒𝑝

 para as equações (12)-(17) no Brasil com o resultado da 

estatística t por Newey-West em colchetes. Erros-padrão entre parênteses. 

(continua) 

 

  

Brasil

Painel A: k = 1

βk -0,025 **

(σ) (0,010) 0,189

[T-Estat] [-2,645]

βk -0,024 **

(σ) (0,011) 0,086

[T-Estat] [-2,081]

βk -0,079 *** 0,072 ***

(σ) (0,017) (0,025) 0,269

[T-Estat] [-4,614] [2,911]

Painel B: k = 4

βk -0,016 **

(σ) (0,007) 0,139

[T-Estat] [-2,238]

βk -0,018 **

(σ) (0,009) 0,098

[T-Estat] [-2,079]

βk -0,025 * 0,012

(σ) (0,014) (0,015) 0,118

[T-Estat] [-1,784] [0,809]

�̅�2𝑑𝑝𝑡 = 𝐷𝑖𝑣𝑖𝑑𝑒𝑛𝑑 𝑌𝑖𝑒𝑙𝑑 𝑒𝑝𝑡 = 𝐸𝑎𝑟𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠 𝑌𝑖𝑒𝑙𝑑

13  ∆𝑑𝑡+𝑘= 𝛼𝑘 +𝛽𝑘
𝑑𝑝
𝑑𝑝𝑡 + 𝜀𝑡+𝑘

1  ∆𝑑𝑡+𝑘= 𝛼𝑘 +𝛽𝑘
𝑒𝑝
𝑒𝑝𝑡 + 𝜀𝑡+𝑘

12  ∆𝑑𝑡+𝑘= 𝛼𝑘 + 𝛽𝑘
𝑑𝑝
𝑑𝑝𝑡 + 𝛽𝑘

𝑒𝑝
𝑒𝑝𝑡 + 𝜀𝑡+𝑘

13  ∆𝑑𝑡+𝑘= 𝛼𝑘 +𝛽𝑘
𝑑𝑝
𝑑𝑝𝑡 + 𝜀𝑡+𝑘

1  ∆𝑑𝑡+𝑘= 𝛼𝑘 +𝛽𝑘
𝑒𝑝
𝑒𝑝𝑡 + 𝜀𝑡+𝑘

12  ∆𝑑𝑡+𝑘= 𝛼𝑘 + 𝛽𝑘
𝑑𝑝
𝑑𝑝𝑡 + 𝛽𝑘

𝑒𝑝
𝑒𝑝𝑡 + 𝜀𝑡+𝑘

∆𝑑𝑡+𝑘=Dividend Growth
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Tabela 3: Parâmetros 𝛽𝑘
𝑑𝑝

e 𝛽𝑘
𝑒𝑝

 para as equações (12)-(17) no Brasil com o resultado da 

estatística t por Newey-West em colchetes. Erros-padrão entre parênteses. 

(conclusão) 

 

Fonte: Economática® 

Nota: Dados trabalhados pelo autor.  

*Significante em nível de confiança de 90%; **Significante em nível de confiança de 95%; 

***Significante em nível de confiança de 99%. 

  

Brasil

Painel A: k = 1

βk -0,069 **

(σ) (0,027) 0,285

[T-Estat] [-2,514]

βk -0,077 ***

(σ) (0,026) 0,217

[T-Estat] [-3,021]

βk -0,089 0,030

(σ) (0,071) (0,068) 0,253

[T-Estat] [-1,247] [0,445]

Painel B: k = 4

βk -0,059

(σ) (0,036) 0,199

[T-Estat] [-1,610]

βk -0,079 **

(σ) (0,036) 0,220

[T-Estat] [-2,198]

βk -0,007 -0,071

(σ) (0,075) (0,067) 0,202

[T-Estat] [-0,089] [-1,057]

�̅�2

1  𝑅𝑡+𝑘 = 𝛼𝑘 +𝛽𝑘
𝑑𝑝
𝑑𝑝𝑡 + 𝜀𝑡+𝑘

1  𝑅𝑡+𝑘 = 𝛼𝑘 + 𝛽𝑘
𝑒𝑝
𝑒𝑝𝑡 + 𝜀𝑡+𝑘

1  𝑅𝑡+𝑘 = 𝛼𝑘 + 𝛽𝑘
𝑑𝑝
𝑑𝑝𝑡 + 𝛽𝑘

𝑒𝑝
𝑒𝑝𝑡 + 𝜀𝑡+𝑘

1  𝑅𝑡+𝑘 = 𝛼𝑘 +𝛽𝑘
𝑑𝑝
𝑑𝑝𝑡 + 𝜀𝑡+𝑘

1  𝑅𝑡+𝑘 = 𝛼𝑘 + 𝛽𝑘
𝑒𝑝
𝑒𝑝𝑡 + 𝜀𝑡+𝑘

1  𝑅𝑡+𝑘 = 𝛼𝑘 + 𝛽𝑘
𝑑𝑝
𝑑𝑝𝑡 + 𝛽𝑘

𝑒𝑝
𝑒𝑝𝑡 + 𝜀𝑡+𝑘

𝑑𝑝𝑡 = 𝐷𝑖𝑣𝑖𝑑𝑒𝑛𝑑 𝑌𝑖𝑒𝑙𝑑 𝑒𝑝𝑡 = 𝐸𝑎𝑟𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠 𝑌𝑖𝑒𝑙𝑑

𝑅𝑡+𝑘 =Retorno
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Analisando o último país, Chile, Tabela 4, verificamos que para 𝑘 igual a 1, com 

defasagens trimestrais, a estatística t para o parâmetro 𝛽𝑘
𝑑𝑝

 no modelo ingênuo, equação (13), 

resultou em -0,915, não significante estatisticamente em níveis de confiança até 90%. Este 

resultado é inferior à estatística t do mesmo parâmetro no modelo “dp-ep”, que resultou em -

2,517, significante estatisticamente em níveis de confiança de 95%. Observando os resultados 

para o parâmetro 𝛽𝑘
𝑒𝑝

 e comparando a estatística t de 1,703 resultante da equação (14) contra a 

estatística t de 2,619 do modelo “dp-ep”, também verificamos ganho de significância estatística. 

Com relação ao valor do indicador �̅�2 no modelo “dp-ep”, conseguimos verificar que o valor 

atingindo de 0,4% para a equação (13), é estremente inferior ao valor de 6,6% do modelo “dp-

ep” da equação (12). Todos os resultados para defasagens trimestrais de Argentina, Brasil e 

Chile obtiveram resultados alinhados com Møller e Sander (2017). 

Estudando os resultados da Tabela 4 para 𝑘 igual a 4, defasagens anuais, 

verificamos um ganho na significância estatística do modelo ingênuo para o modelo proposto 

“dp-ep”. Os resultados obtidos apresentam um crescimento nos valores das estatísticas t e do 

indicador �̅�2, tornando o mercado chileno o único a conseguir apresentar resultados alinhados 

a Møller e Sander (2017) para os períodos de defasagem temporal, trimestral e anual. 
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Tabela 3: Parâmetros 𝛽𝑘
𝑑𝑝

e 𝛽𝑘
𝑒𝑝

 para as equações (12-17) no Chile com o resultado da estatística 

t por Newey-West em colchetes. Erros-padrão entre parênteses. 

(continua) 

  

  

Chile

Painel A: k = 1

βk -0,047

(σ) (0,051) -0,004

[T-Estat] [-0,915]

βk 0,053 *

(σ) (0,031) 0,012

[T-Estat] [1,703]

βk -0,132 ** 0,112 **

(σ) (0,052) (0,043) 0,066

[T-Estat] [-2,517] [2,619]

Painel B: k = 4

βk -0,057

(σ) (0,057) -0,003

[T-Estat] [-1,013]

βk 0,040

(σ) (0,033) -0,001

[T-Estat] [1,190]

βk -0,102 * 0,067 ***

(σ) (0,054) (0,023) 0,020

[T-Estat] [-1,894] [2,936]

�̅�2𝑑𝑝𝑡 = 𝐷𝑖𝑣𝑖𝑑𝑒𝑛𝑑 𝑌𝑖𝑒𝑙𝑑 𝑒𝑝𝑡 = 𝐸𝑎𝑟𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠 𝑌𝑖𝑒𝑙𝑑

13  ∆𝑑𝑡+𝑘= 𝛼𝑘 +𝛽𝑘
𝑑𝑝
𝑑𝑝𝑡 + 𝜀𝑡+𝑘

1  ∆𝑑𝑡+𝑘= 𝛼𝑘 +𝛽𝑘
𝑒𝑝
𝑒𝑝𝑡 + 𝜀𝑡+𝑘

12  ∆𝑑𝑡+𝑘= 𝛼𝑘 + 𝛽𝑘
𝑑𝑝
𝑑𝑝𝑡 + 𝛽𝑘

𝑒𝑝
𝑒𝑝𝑡 + 𝜀𝑡+𝑘

13  ∆𝑑𝑡+𝑘= 𝛼𝑘 +𝛽𝑘
𝑑𝑝
𝑑𝑝𝑡 + 𝜀𝑡+𝑘

1  ∆𝑑𝑡+𝑘= 𝛼𝑘 +𝛽𝑘
𝑒𝑝
𝑒𝑝𝑡 + 𝜀𝑡+𝑘

12  ∆𝑑𝑡+𝑘= 𝛼𝑘 + 𝛽𝑘
𝑑𝑝
𝑑𝑝𝑡 + 𝛽𝑘

𝑒𝑝
𝑒𝑝𝑡 + 𝜀𝑡+𝑘

∆𝑑𝑡+𝑘=Dividend Growth
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Tabela 4: Parâmetros 𝛽𝑘
𝑑𝑝

e 𝛽𝑘
𝑒𝑝

 para as equações (12-17) no Chile com o resultado da estatística 

t por Newey-West em colchetes. Erros-padrão entre parênteses. 

(conclusão) 

 

Fonte: Economática® 

Notas: Dados trabalhados pelo autor. 

*Significante em nível de confiança de 90%; **Significante em nível de confiança de 95%; 

***Significante em nível de confiança de 99%. 

 

Pode-se perceber nas Tabelas 2, 3 e 4, que para 𝑘 igual a 1, ou seja, comparações 

trimestre a trimestre, é verificado que os parâmetros para dividend yield e earnings yield  

possuem valores aproximadamente iguais com sinais opostos, o que confirmaria a hipótese  

apresentada no capítulo 2 com a derivação de Møller e Sander (2017) do modelo “dp-ep” a 

partir da equação (1) apresentada por Lintner (1956). Em relação aos dados obtidos com 𝑘 igual 

a 4, ou seja, comparações anuais, não confirmamos as mesmas hipóteses, pois tivemos 

estatísticas t apontando insignificância estatística para um ou os dois parâmetros, além de não 

verificarmos o aumento no indicador �̅�2 quando comparamos as equações (12) e (13) com a 

Chile

Painel A: k = 1

βk -0,059

(σ) (0,187) -0,011

[T-Estat] [-0,313]

βk 0,151

(σ) (0,108) 0,060

[T-Estat] [1,399]

βk -0,264 * 0,270 **

(σ) (0,155) (0,107) 0,137

[T-Estat] [-1,701] [2,519]

Painel B: k = 4

βk 0,160

(σ) (0,470) 0,021

[T-Estat] [0,340]

βk 0,173 ***

(σ) (0,058) 0,093

[T-Estat] [2,963]

βk 0,055 0,158 ***

(σ) (0,434) (0,053) 0,081

[T-Estat] [0,128] [2,996]

�̅�2

1  𝑅𝑡+𝑘 = 𝛼𝑘 +𝛽𝑘
𝑑𝑝
𝑑𝑝𝑡 + 𝜀𝑡+𝑘

1  𝑅𝑡+𝑘 = 𝛼𝑘 + 𝛽𝑘
𝑒𝑝
𝑒𝑝𝑡 + 𝜀𝑡+𝑘

1  𝑅𝑡+𝑘 = 𝛼𝑘 + 𝛽𝑘
𝑑𝑝
𝑑𝑝𝑡 + 𝛽𝑘

𝑒𝑝
𝑒𝑝𝑡 + 𝜀𝑡+𝑘

1  𝑅𝑡+𝑘 = 𝛼𝑘 +𝛽𝑘
𝑑𝑝
𝑑𝑝𝑡 + 𝜀𝑡+𝑘

1  𝑅𝑡+𝑘 = 𝛼𝑘 + 𝛽𝑘
𝑒𝑝
𝑒𝑝𝑡 + 𝜀𝑡+𝑘

1  𝑅𝑡+𝑘 = 𝛼𝑘 + 𝛽𝑘
𝑑𝑝
𝑑𝑝𝑡 + 𝛽𝑘

𝑒𝑝
𝑒𝑝𝑡 + 𝜀𝑡+𝑘

𝑑𝑝𝑡 = 𝐷𝑖𝑣𝑖𝑑𝑒𝑛𝑑 𝑌𝑖𝑒𝑙𝑑 𝑒𝑝𝑡 = 𝐸𝑎𝑟𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠 𝑌𝑖𝑒𝑙𝑑

𝑅𝑡+𝑘 =Retorno
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equação (14). Estas observações não estão em consonância com o estudo apresentado por 

Møller e Sander (2017). 

Quando analisamos os resultados do parâmetro 𝛽𝑘
𝑑𝑝

, verificamos que a razão 

econômica do parâmetro 𝛽𝑘
𝑑𝑝

 ser negativo é confirmada nas equações (12) e (13) para todos os 

mercados estudados, estando em consonância com a teoria econômica apresentada por 

Cochrane (2008) e Ang (2012). Os resultados obtidos confirmam o fato do aumento do dividend 

yield indicar uma redução no crescimento dos dividendos futuros. 

O estudo de Møller e Sander (2017), também realizou a análise dos parâmetros 

𝛽𝑘
𝑑𝑝

e 𝛽𝑘
𝑒𝑝

, e identificou através de inferência estatística que os mesmos são iguais em módulo, 

porém com sinais inversos, o que reforça a hipótese de que a omissão de um dos parâmetros 

levaria a uma regressão enviesada. Replicamos esta análise dos parâmetros 𝛽𝑘
𝑑𝑝

e 𝛽𝑘
𝑒𝑝

, 

realizando um teste bicaudal considerando a equação (23) como hipótese nula e a equação (24) 

como hipótese alternativa. 

 

𝐻0: 𝛽𝑘
𝑑𝑝 = −𝛽𝑘

𝑒𝑝;           (23) 

 

𝐻1: 𝛽𝑘
𝑑𝑝 ≠ −𝛽𝑘

𝑒𝑝;           (24) 

 

Realizando um rearranjo aritmético, ficamos com a equação (25): 

 

𝐻0: 𝛽𝑘
𝑑𝑝 + 𝛽𝑘

𝑒𝑝 = 0;           (25) 

 

Após realização dos cálculos para a inferência da equação (25), obtivemos os 

seguintes resultados para as estatísticas t e os “p-valores” apresentados na Tabela 5 abaixo: 
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Tabela 4: Estatísticas t e p-valor para cada regressão da equação (12) considerando ∆𝑑𝑡+𝑘 como 

sendo o dividend growth. 

 

Fonte: Economática® 

Nota: Dados trabalhados pelo autor. 

 

Com estes resultados, podemos verificar que somente no Brasil e no Chile não 

rejeitaríamos a hipótese nula, sendo assim, não conseguimos replicar os resultados obtidos pelo 

estudo de Møller e Sander (2017) para a Argentina. Isto pode ser confirmado analisando o 

resultado da Tabela 2, onde verificamos que os parâmetros 𝛽𝑘
𝑑𝑝

e 𝛽𝑘
𝑒𝑝

não apresentam valores 

semelhantes com sinais inversos, como ocorre nos demais países estudados. Evidenciamos esta 

comparação na Tabela 6 a seguir. 

 

Tabela 5: Parâmetros 𝛽𝑘
𝑑𝑝

e 𝛽𝑘
𝑒𝑝

 para cada regressão da equação (12) considerando ∆𝑑𝑡+𝑘 como 

sendo o dividend growth. 

 

Fonte: Economática® 

Nota: Dados trabalhados pelo autor. 

 

Realizamos então a estimação para os períodos anterior e posterior à crise de 2008. 

Definimos o mês de setembro de 2008 como divisor para informações pré- e pós-crise de 2008. 

Apresentamos a seguir os resultados nas Tabelas 7 a 9. 

País K T.Estat P.VALOR

Argentina 1 1,987 5%

Argentina 4 -1,762 8%

Brasil 1 -0,543 59%

Brasil 4 -1,645 11%

Chile 1 -0,406 69%

Chile 4 -0,560 58%

País K

Argentina 1 -0,253 0,447

Argentina 4 -0,067 -0,013

Brasil 1 -0,079 0,072

Brasil 4 -0,025 0,012

Chile 1 -0,132 0,112

Chile 4 -0,102 0,067

𝛽𝑘
𝑑𝑝 𝛽𝑘

𝑒𝑝
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Tabela 6: Parâmetros 𝛽𝑘
𝑑𝑝

e 𝛽𝑘
𝑒𝑝

 para as equações (12-14) na Argentina com o resultado da 

estatística t por Newey-West em colchetes para períodos pré e pós crise de 2008. Erros-padrão 

entre parênteses. 

(continua)  

 

  

Argentina Pré Crise de 2008 (Dados anteriores a Set-2008)

Painel A: k = 1

βk -0,517 ***

(σ) (0,145) 0,424

[T-Estat] [-3,567]

βk 0,850 *

(σ) (0,452) 0,281

[T-Estat] [1,882]

βk -0,407 *** 0,507 **

(σ) (0,069) (0,235) 0,495

[T-Estat] [-5,866] [2,158]

Painel B: k = 4

βk -0,035

(σ) (0,021) -0,043

[T-Estat] [-1,677]

βk 0,002

(σ) (0,091) -0,056

[T-Estat] [0,018]

βk -0,043 -0,037

(σ) (0,036) (0,122) -0,101

[T-Estat] [-1,200] [-0,304]

�̅�2𝑑𝑝𝑡 = 𝐷𝑖𝑣𝑖𝑑𝑒𝑛𝑑 𝑌𝑖𝑒𝑙𝑑 𝑒𝑝𝑡 = 𝐸𝑎𝑟𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠 𝑌𝑖𝑒𝑙𝑑

13  ∆𝑑𝑡+𝑘= 𝛼𝑘 +𝛽𝑘
𝑑𝑝
𝑑𝑝𝑡 + 𝜀𝑡+𝑘

1  ∆𝑑𝑡+𝑘= 𝛼𝑘 +𝛽𝑘
𝑒𝑝
𝑒𝑝𝑡 + 𝜀𝑡+𝑘

12  ∆𝑑𝑡+𝑘= 𝛼𝑘 + 𝛽𝑘
𝑑𝑝
𝑑𝑝𝑡 + 𝛽𝑘

𝑒𝑝
𝑒𝑝𝑡 + 𝜀𝑡+𝑘

13  ∆𝑑𝑡+𝑘= 𝛼𝑘 +𝛽𝑘
𝑑𝑝
𝑑𝑝𝑡 + 𝜀𝑡+𝑘

1  ∆𝑑𝑡+𝑘= 𝛼𝑘 +𝛽𝑘
𝑒𝑝
𝑒𝑝𝑡 + 𝜀𝑡+𝑘

12  ∆𝑑𝑡+𝑘= 𝛼𝑘 + 𝛽𝑘
𝑑𝑝
𝑑𝑝𝑡 + 𝛽𝑘

𝑒𝑝
𝑒𝑝𝑡 + 𝜀𝑡+𝑘

∆𝑑𝑡+𝑘=Dividend Growth
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Tabela 7: Parâmetros 𝛽𝑘
𝑑𝑝

e 𝛽𝑘
𝑒𝑝

 para as equações (12-14) na Argentina com o resultado da 

estatística t por Newey-West em colchetes para períodos pré e pós crise de 2008. Erros-padrão 

entre parênteses. 

(conclusão) 

 

Fonte: Economática® 

Notas: Dados trabalhados pelo autor. 

*Significante em nível de confiança de 90%; **Significante em nível de confiança de 95%; 

***Significante em nível de confiança de 99%. 

  

Argentina Pós Crise de 2008  (Dados posteriores a Set-2008)

Painel A: k = 1

βk -0,093 **

(σ) (0,037) 0,144

[T-Estat] [-2,514]

βk -0,148

(σ) (0,096) 0,078

[T-Estat] [-1,542]

βk -0,039 -0,097

(σ) (0,033) (0,082) 0,070

[T-Estat] [-1,186] [-1,189]

Painel B: k = 4

βk -0,088 **

(σ) (0,039) 0,144

[T-Estat] [-2,245]

βk -0,110

(σ) (0,077) 0,078

[T-Estat] [-1,432]

βk -0,111 * 0,033

(σ) (0,060) (0,087) 0,070

[T-Estat] [-1,854] [0,375]

�̅�2𝑑𝑝𝑡 = 𝐷𝑖𝑣𝑖𝑑𝑒𝑛𝑑 𝑌𝑖𝑒𝑙𝑑 𝑒𝑝𝑡 = 𝐸𝑎𝑟𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠 𝑌𝑖𝑒𝑙𝑑

13  ∆𝑑𝑡+𝑘= 𝛼𝑘 +𝛽𝑘
𝑑𝑝
𝑑𝑝𝑡 + 𝜀𝑡+𝑘

1  ∆𝑑𝑡+𝑘= 𝛼𝑘 +𝛽𝑘
𝑒𝑝
𝑒𝑝𝑡 + 𝜀𝑡+𝑘

12  ∆𝑑𝑡+𝑘= 𝛼𝑘 + 𝛽𝑘
𝑑𝑝
𝑑𝑝𝑡 + 𝛽𝑘

𝑒𝑝
𝑒𝑝𝑡 + 𝜀𝑡+𝑘

13  ∆𝑑𝑡+𝑘= 𝛼𝑘 +𝛽𝑘
𝑑𝑝
𝑑𝑝𝑡 + 𝜀𝑡+𝑘

1  ∆𝑑𝑡+𝑘= 𝛼𝑘 +𝛽𝑘
𝑒𝑝
𝑒𝑝𝑡 + 𝜀𝑡+𝑘

12  ∆𝑑𝑡+𝑘= 𝛼𝑘 + 𝛽𝑘
𝑑𝑝
𝑑𝑝𝑡 + 𝛽𝑘

𝑒𝑝
𝑒𝑝𝑡 + 𝜀𝑡+𝑘

∆𝑑𝑡+𝑘=Dividend Growth
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Tabela 7: Parâmetros 𝛽𝑘
𝑑𝑝

e 𝛽𝑘
𝑒𝑝

 para as equações (12-14) no Brasil com o resultado da estatística 

t por Newey-West em colchetes para períodos pré e pós crise de 2008. Erros-padrão entre 

parênteses. 

(continua) 

 

  

Brasil Pré Crise de 2008 (Dados anteriores a Set-2008)

Painel A: k = 1

βk -0,024

(σ) (0,033) -0,060

[T-Estat] [-0,728]

βk 0,019

(σ) (0,043) -0,073

[T-Estat] [0,441]

βk -0,430 *** 0,512 ***

(σ) (0,080) (0,096) 0,564

[T-Estat] [-5,350] [5,308]

Painel B: k = 4

βk -0,014

(σ) (0,015) -0,099

[T-Estat] [-0,896]

βk -0,019

(σ) (0,020) -0,090

[T-Estat] [-0,935]

βk 0,019 -0,038

(σ) (0,054) (0,074) -0,223

[T-Estat] [0,343] [-0,507]

�̅�2𝑑𝑝𝑡 = 𝐷𝑖𝑣𝑖𝑑𝑒𝑛𝑑 𝑌𝑖𝑒𝑙𝑑 𝑒𝑝𝑡 = 𝐸𝑎𝑟𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠 𝑌𝑖𝑒𝑙𝑑

13  ∆𝑑𝑡+𝑘= 𝛼𝑘 +𝛽𝑘
𝑑𝑝
𝑑𝑝𝑡 + 𝜀𝑡+𝑘

1  ∆𝑑𝑡+𝑘= 𝛼𝑘 +𝛽𝑘
𝑒𝑝
𝑒𝑝𝑡 + 𝜀𝑡+𝑘

12  ∆𝑑𝑡+𝑘= 𝛼𝑘 + 𝛽𝑘
𝑑𝑝
𝑑𝑝𝑡 + 𝛽𝑘

𝑒𝑝
𝑒𝑝𝑡 + 𝜀𝑡+𝑘

13  ∆𝑑𝑡+𝑘= 𝛼𝑘 +𝛽𝑘
𝑑𝑝
𝑑𝑝𝑡 + 𝜀𝑡+𝑘

1  ∆𝑑𝑡+𝑘= 𝛼𝑘 +𝛽𝑘
𝑒𝑝
𝑒𝑝𝑡 + 𝜀𝑡+𝑘

12  ∆𝑑𝑡+𝑘= 𝛼𝑘 + 𝛽𝑘
𝑑𝑝
𝑑𝑝𝑡 + 𝛽𝑘

𝑒𝑝
𝑒𝑝𝑡 + 𝜀𝑡+𝑘

∆𝑑𝑡+𝑘=Dividend Growth
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Tabela 8: Parâmetros 𝛽𝑘
𝑑𝑝

e 𝛽𝑘
𝑒𝑝

 para as equações (12-14) no Brasil com o resultado da estatística 

t por Newey-West em colchetes para períodos pvré e pós crise de 2008. Erros-padrão entre 

parênteses. 

(conclusão) 

 

Fonte: Economática® 

Notas: Dados trabalhados pelo autor. 

*Significante em nível de confiança de 90%; **Significante em nível de confiança de 95%; 

***Significante em nível de confiança de 99%. 

 

  

Brasil Pós Crise de 2008  (Dados posteriores a Set-2008)

Painel A: k = 1

βk -0,016

(σ) (0,011) 0,065

[T-Estat] [-1,420]

βk -0,011

(σ) (0,011) 0,007

[T-Estat] [-0,996]

βk -0,047 *** 0,037 **

(σ) (0,014) (0,017) 0,095

[T-Estat] [-3,427] [2,201]

Painel B: k = 4

βk -0,018 ***

(σ) (0,006) 0,065

[T-Estat] [-2,925]

βk -0,015 **

(σ) (0,006) 0,007

[T-Estat] [-2,457]

βk -0,032 ** 0,018

(σ) (0,015) (0,018) 0,095

[T-Estat] [-2,104] [1,006]

�̅�2𝑑𝑝𝑡 = 𝐷𝑖𝑣𝑖𝑑𝑒𝑛𝑑 𝑌𝑖𝑒𝑙𝑑 𝑒𝑝𝑡 = 𝐸𝑎𝑟𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠 𝑌𝑖𝑒𝑙𝑑

13  ∆𝑑𝑡+𝑘= 𝛼𝑘 +𝛽𝑘
𝑑𝑝
𝑑𝑝𝑡 + 𝜀𝑡+𝑘

1  ∆𝑑𝑡+𝑘= 𝛼𝑘 +𝛽𝑘
𝑒𝑝
𝑒𝑝𝑡 + 𝜀𝑡+𝑘

12  ∆𝑑𝑡+𝑘= 𝛼𝑘 + 𝛽𝑘
𝑑𝑝
𝑑𝑝𝑡 + 𝛽𝑘

𝑒𝑝
𝑒𝑝𝑡 + 𝜀𝑡+𝑘

13  ∆𝑑𝑡+𝑘= 𝛼𝑘 +𝛽𝑘
𝑑𝑝
𝑑𝑝𝑡 + 𝜀𝑡+𝑘

1  ∆𝑑𝑡+𝑘= 𝛼𝑘 +𝛽𝑘
𝑒𝑝
𝑒𝑝𝑡 + 𝜀𝑡+𝑘

12  ∆𝑑𝑡+𝑘= 𝛼𝑘 + 𝛽𝑘
𝑑𝑝
𝑑𝑝𝑡 + 𝛽𝑘

𝑒𝑝
𝑒𝑝𝑡 + 𝜀𝑡+𝑘

∆𝑑𝑡+𝑘=Dividend Growth
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Tabela 8: Parâmetros 𝛽𝑘
𝑑𝑝

e 𝛽𝑘
𝑒𝑝

 para as equações (12-14) no Chile com o resultado da estatística 

t por Newey-West em colchetes para períodos pré e pós crise de 2008. Erros-padrão entre 

parênteses. 

(continua) 

 

  

Chile Pré Crise de 2008 (Dados anteriores a Set-2008)

Painel A: k = 1

βk -0,261 ***

(σ) (0,062) 0,105

[T-Estat] [-4,182]

βk -0,007

(σ) (0,044) -0,047

[T-Estat] [-0,163]

βk -0,265 *** 0,016

(σ) (0,055) (0,053) 0,062

[T-Estat] [-4,845] [0,309]

Painel B: k = 4

βk -0,307 *

(σ) (0,171) 0,156

[T-Estat] [-1,791]

βk -0,030

(σ) (0,028) -0,049

[T-Estat] [-1,067]

βk -0,306 * -0,005

(σ) (0,169) (0,026) 0,106

[T-Estat] [-1,809] [-0,180]

�̅�2𝑑𝑝𝑡 = 𝐷𝑖𝑣𝑖𝑑𝑒𝑛𝑑 𝑌𝑖𝑒𝑙𝑑 𝑒𝑝𝑡 = 𝐸𝑎𝑟𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠 𝑌𝑖𝑒𝑙𝑑

13  ∆𝑑𝑡+𝑘= 𝛼𝑘 +𝛽𝑘
𝑑𝑝
𝑑𝑝𝑡 + 𝜀𝑡+𝑘

1  ∆𝑑𝑡+𝑘= 𝛼𝑘 +𝛽𝑘
𝑒𝑝
𝑒𝑝𝑡 + 𝜀𝑡+𝑘

12  ∆𝑑𝑡+𝑘= 𝛼𝑘 + 𝛽𝑘
𝑑𝑝
𝑑𝑝𝑡 + 𝛽𝑘

𝑒𝑝
𝑒𝑝𝑡 + 𝜀𝑡+𝑘

13  ∆𝑑𝑡+𝑘= 𝛼𝑘 +𝛽𝑘
𝑑𝑝
𝑑𝑝𝑡 + 𝜀𝑡+𝑘

1  ∆𝑑𝑡+𝑘= 𝛼𝑘 +𝛽𝑘
𝑒𝑝
𝑒𝑝𝑡 + 𝜀𝑡+𝑘

12  ∆𝑑𝑡+𝑘= 𝛼𝑘 + 𝛽𝑘
𝑑𝑝
𝑑𝑝𝑡 + 𝛽𝑘

𝑒𝑝
𝑒𝑝𝑡 + 𝜀𝑡+𝑘

∆𝑑𝑡+𝑘=Dividend Growth
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Tabela 9: Parâmetros 𝛽𝑘
𝑑𝑝

e 𝛽𝑘
𝑒𝑝

 para as equações (12-14) no Chile com o resultado da estatística 

t por Newey-West em colchetes para períodos pré e pós crise de 2008. Erros-padrão entre 

parênteses. 

(conclusão) 

 

Fonte: Economática® 

Notas: Dados trabalhados pelo autor. 

*Significante em nível de confiança de 90%; **Significante em nível de confiança de 95%; 

***Significante em nível de confiança de 99%. 

 

Com os resultados acima, verificamos que todos os países apresentaram uma 

redução após a crise de 2008 no indicador �̅�2, tanto para as regressões com 𝑘 igual a 1 período, 

defasagem de um trimestre, quanto para regressões com quatro períodos de defasagem, 

defasagem de quatro trimestres ou um ano, entre as variáveis explicativas e o dividend growth. 

Analisando cada país, percebemos que os resultados com fraca significância foram mantidos 

na Argentina. Observando os resultados para defasagens de um trimestre, podemos verificar 

que, após a crise, o poder de previsibilidade do modelo “dp-ep”, indicador �̅�2, se reduz e os 

Chile Pós Crise de 2008  (Dados posteriores a Set-2008)

Painel A: k = 1

βk -0,076 *

(σ) (0,043) 0,017

[T-Estat] [-1,764]

βk 0,020

(σ) (0,031) -0,023

[T-Estat] [0,625]

βk -0,107 * 0,054

(σ) (0,055) (0,033) 0,022

[T-Estat] [-1,955] [1,622]

Painel B: k = 4

βk -0,062

(σ) (0,062) 0,017

[T-Estat] [-1,001]

βk 0,044

(σ) (0,050) -0,023

[T-Estat] [0,881]

βk -0,102 * 0,068 *

(σ) (0,053) (0,034) 0,022

[T-Estat] [-1,929] [1,989]

�̅�2𝑑𝑝𝑡 = 𝐷𝑖𝑣𝑖𝑑𝑒𝑛𝑑 𝑌𝑖𝑒𝑙𝑑 𝑒𝑝𝑡 = 𝐸𝑎𝑟𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠 𝑌𝑖𝑒𝑙𝑑

13  ∆𝑑𝑡+𝑘= 𝛼𝑘 +𝛽𝑘
𝑑𝑝
𝑑𝑝𝑡 + 𝜀𝑡+𝑘

1  ∆𝑑𝑡+𝑘= 𝛼𝑘 +𝛽𝑘
𝑒𝑝
𝑒𝑝𝑡 + 𝜀𝑡+𝑘

12  ∆𝑑𝑡+𝑘= 𝛼𝑘 + 𝛽𝑘
𝑑𝑝
𝑑𝑝𝑡 + 𝛽𝑘

𝑒𝑝
𝑒𝑝𝑡 + 𝜀𝑡+𝑘

13  ∆𝑑𝑡+𝑘= 𝛼𝑘 +𝛽𝑘
𝑑𝑝
𝑑𝑝𝑡 + 𝜀𝑡+𝑘

1  ∆𝑑𝑡+𝑘= 𝛼𝑘 +𝛽𝑘
𝑒𝑝
𝑒𝑝𝑡 + 𝜀𝑡+𝑘

12  ∆𝑑𝑡+𝑘= 𝛼𝑘 + 𝛽𝑘
𝑑𝑝
𝑑𝑝𝑡 + 𝛽𝑘

𝑒𝑝
𝑒𝑝𝑡 + 𝜀𝑡+𝑘

∆𝑑𝑡+𝑘=Dividend Growth
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parâmetros 𝛽𝑘
𝑑𝑝

e 𝛽𝑘
𝑒𝑝

 perdem significância estatística. No caso da defasagem de um ano, ou 

seja, 𝑘 igual a quatro períodos, temos apenas o parâmetro de dividend yield com significância 

estatística para períodos após a crise de 2008. 

Analisando a Tabela 8, verificamos que no Brasil pré-crise, o indicador �̅�2 

apresentava-se extremamente alto com defasagens de um trimestre, 𝑘 igual a um período, com 

valor de 56%, porém após a crise este indicador se reduziu para aproximadamente 10%, 

indicando uma redução na previsibilidade do crescimento de dividendos no período após a crise. 

Com defasagens anuais, não podemos gerar muitas discussões, dado que no modelo “dp-ep” 

tanto os parâmetros, 𝛽𝑘
𝑑𝑝

e 𝛽𝑘
𝑒𝑝

, não se apresentaram significantes e os indicadores �̅�2 mostram 

baixa previsibilidade do dividend growth para defasagens de um ano. 

Concluindo nossa análise pré- e pós-crise de 2008, analisamos a Tabela 9, que 

apresenta os dados do Chile. Verificamos que os resultados são semelhantes aos que 

verificamos no parágrafo anterior quando analisamos os dados brasileiros. Na Tabela 9, 

verificamos que o poder de previsibilidade, indicador �̅�2, se reduz após a crise de 2008. Assim, 

para regressões com defasagens de um trimestre o resultado cai de 6% para 2% e com 

defasagens anuais cai de 11% para 2%, apenas perdendo a significância estatística do parâmetro 

de earnings yield, 𝛽𝑘
𝑒𝑝

, no caso de defasagens anuais. 

 

 

5. CONCLUSÃO 

 

Nosso estudo se baseou na tese que o modelo “dp-ep”, primeiramente introduzido 

por Lintner (1956) e posteriormente estudado por Ang e Bekaert (2007) e Møller e Sander 

(2017), resolve o problema de viés que os modelos ingênuos apresentam quando são realizadas 

regressões utilizando apenas o dividend yield como única variável explicativa para o 

crescimento de dividendos futuros, ignorando o earnings yield. Este viés é demonstrado pelas 

equações (6) a (11) no capítulo 2 deste estudo, onde o coeficiente 𝛽𝑘
𝑑𝑝

 tenderia a zero se a 

correlação entre dividend yield e earnings yield fosse alta. Estudos anteriores, como os de 

Cochrane (2008) e Campbell e Shiller (1988) verificam que a previsibilidade do modelo 

ingênuo para o mercado norte-americano, em períodos pós-guerra, se reduziu, visto que seus 

resultados de �̅�2 foram inferiores aos de períodos pré-guerra. Além desta menor previsibilidade, 

obtiveram resultados insignificantes estatisticamente para 𝛽𝑘
𝑑𝑝

. 
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Os resultados obtidos, utilizando comparações com defasagem trimestral com 𝑘 

igual a 1, nas Tabelas 2-4 demonstram que nos três países estudados, Argentina, Brasil e Chile, 

o modelo “dp-ep” apresenta-se com melhor ajuste à previsão de crescimento do dividendo 

quando comparado ao modelo ingênuo. Em outras palavras, apresenta resultados de �̅�2 

superiores. Além desta sinalização positiva, os coeficientes calculados pelo modelo “dp-ep” são 

estatisticamente significantes, conforme ressaltado na Tabela 5. Conseguimos inferir, pelos 

resultados da Tabela 6, que os coeficientes calculados para dividend yield e earnings yield 

possuem o mesmo valor e sinais inversos, dado que não podemos rejeitar a hipótese nula da 

equação (22). Estes estão alinhados aos resultados do estudo de Møller e Sander (2017), onde 

fatores de �̅�2 para o modelo “dp-ep” crescem em mais de 100% contra resultados do modelo 

ingênuo. Já analisando os resultados do modelo para explicar o retorno dos ativos, os resultados 

também foram consonantes, exceto no Chile, com os de Møller e Sander (2017), onde a 

utilização das duas variáveis não gerou ganho de poder de previsão do modelo (aumento nos 

valores de �̅�2), nem coeficientes com superior significância estatística. Além disto, o valor 

negativo dos coeficientes para dividend yield está alinhado com a teoria econômica apresentada 

por Cochrane (2008) e Ang (2012), onde um aumento no dividend yield gera uma redução no 

crescimento do dividendo futuro. 

Contudo, não conseguimos gerar os mesmos resultados para defasagens anuais, 𝑘 

igual a 4, fato que foi verificado pelo estudo de Møller e Sander (2017). Em nossos resultados 

para Argentina e Brasil, obtivemos resultados de �̅�2 inferiores aos verificados nas regressões 

com defasagem trimestral. Nosso modelo “dp-ep” não conseguiu resgatar a significância 

estatística dos coeficientes para as variáveis explicativas, visto que os coeficientes calculados e 

apresentados nas Tabelas 2 e 3 não atingem p-valor suficientemente grande para rejeitar as 

hipóteses nulas 𝛽𝑘
𝑑𝑝 = 0 e 𝛽𝑘

𝑒𝑝 = 0. Apenas para o Chile se conseguiu sustentar o resultado 

obtido por Møller e Sander (2017). A redução na previsibilidade dos modelos com o aumento 

da defasagem também é verificada no estudo de Ang e Bekaert (2007), nos quais os modelos 

de previsão do dividend growth, quanto maior a defasagem temporal utilizada, levaram a menor 

significância estatística. Com isso, podemos indicar que nosso estudo de alguns países da 

América do Sul apresenta aderência às evidências encontradas no trabalho de Ang e Bekaert 

(2007). 

Observando-se os resultados pré e pós crise de 2008, chegamos à conclusão de que 

houve perda de previsibilidade, com valores de �̅�2 inferiores, após setembro de 2008 para os 

mercados estudados. O estudo de Møller e Sander (2017) faz uma verificação da previsibilidade 
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em períodos de recessão e expansão. Nos períodos de recessão, os resultados são de maior 

previsibilidade com o modelo “dp-ep”. Esse trabalho também analisa períodos com maior e 

menor integração internacional dos mercados financeiros. Nesta última análise, verificam-se 

melhores resultados para períodos com maior integração. 

Concluímos nosso estudo indicando que, para cenários de curto prazo, existe uma 

certa previsibilidade no crescimento dos dividendos utilizando-se o modelo “dp-ep”. Porém, 

com o alongamento da defasagem o modelo perde força. Com isso, podemos entender que as 

tomadas de decisão para mudança nas políticas de dividendos pagos estariam alinhadas com 

decisões de curto prazo, ou seja, objetivando-se a valorização a curto prazo das companhias. 

Isto é reforçado porque a redução de �̅�2 dos modelos com defasagem trimestral para os modelos 

com defasagem anual também é verificada no estudo de Ang e Bekaert (2007). O estudo de 

2007 indica, inclusive, que os coeficientes de dividend yield são negativos, pois sinalizam um 

amortecimento no crescimento de dividendos futuros, o que faria sentido dado que um 

pagamento superior atualmente geraria uma valorização de mercado das companhias, pois 

sinalizaria um fluxo de caixa superior no futuro, e consequentemente um payout ratio futuro 

inferior. 
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APÊNDICE A – LISTA DE AÇÕES POR PAÍS 

Tabela 9: Listagem de ações por país 

(continua) 

 

  

País Ticker Nome País Ticker Nome

Argentina AGRO Agrometal Chile CUPRUM A.F.P. Cuprum S.A.

Argentina ALUA Aluar Chile HABITAT A.F.P. Habitat S.A.

Argentina BHIP Banco Hipotecario Chile PROVIDA A.F.P. Provida S.A.

Argentina BMA Banco Macro S.A. Chile AESGENER Aes Gener S.A.

Argentina BRIO Banco Santander Rio Chile AGUAS-A Aguas Andinas S.A.

Argentina FRAN Bbva Banco Frances S. A. Chile ALMENDRAL Almendral S.A.

Argentina BOLT Boldt Chile ANTARCHILE Antarchile S.A.

Argentina CGPA Camuzzi Gas Pamp. Chile CHILE Banco De Chile

Argentina CAPX Capex Chile BCI Banco De Credito E Inversiones

Argentina CAPU Caputo Chile ITAUCORP Banco Itau Corpbanca

Argentina CARC Carboclor S.A. Chile BSANTANDER Banco Santander-Chile

Argentina CADO Carlos Casado Chile BANMEDICA Banmedica S.A.

Argentina CELU Celulosa Chile BESALCO Besalco S.A.

Argentina CEPU Central Puerto Chile CAP Cap S.A.

Argentina COLO Colorin Chile CEMENTOS Cementos Bio Bio S.A.

Argentina COME Comercial del Plata Chile CINTAC Cintac S.A.

Argentina CRES Cresud Chile LAS CONDES Clinica Las Condes S.A.

Argentina DGCU Distr Gas Cuyana Chile COLBUN Colbun S.A.

Argentina DYCA Dycasa Chile CCU Compañia Cervecerias Unidas S.A.

Argentina CECO Enel Generacion Costanera S.A. Chile VAPORES Compañia Sud Americana De Vapores S.A.

Argentina FERR Ferrum Chile CRISTALES Cristalerias De Chile S.A.

Argentina FIPL Fiplasto Chile ANDINA-A Embotelladora Andina S.A.

Argentina GARO Garovaglio Chile PEHUENCHE Empresa Electrica Pehuenche S.A.

Argentina GBAN Gas Natural Ban Chile ENTEL Empresa Nacional De Telecomunicaciones S.A.

Argentina GRIM Grimoldi Chile CMPC Empresas Cmpc S.A.

Argentina OEST Grupo Concesionario del Oeste S.A. Chile COPEC Empresas Copec S.A.

Argentina GGAL Grupo Fin. Galicia Chile IANSA Empresas Iansa S.A.

Argentina HARG Holcim Argentina Chile ENAEX Enaex S.A.

Argentina PATA Import. Y Export. de La Patagonia Chile ENELAM Enel Americas S.A.

Argentina ROSE Instituto Rosenbusch Chile ENELGXCH Enel Generacion Chile S.A.

Argentina IRSA Irsa Inversiones Y Representaciones S.A. Chile ECL Engie Energia Chile S.A.

Argentina IRCP Irsa Propiedades Comerciales S.A Ex Alto Palermo Chile GASCO Gasco S.A.

Argentina LEDE Ledesma Chile SECURITY Grupo Security S.A.

Argentina LONG Longvie Chile INVERCAP Invercap S.A.

Argentina METR Metrogas Chile INVEXANS Invexans S.A.

Argentina MIRG Mirgor Chile LTM Latam Airlines Group S.A.

Argentina MOLI Molinos Rio Chile MARINSA Maritima De Inversiones S.A.

Argentina PESA Petrobras Argentina Sa Chile MASISA Masisa S.A.

Argentina PSUR Petrol. del Conosur Chile MINERA Minera Valparaiso S.A.

Argentina POLL Polledo Chile NORTEGRAN Norte Grande S.A.

Argentina PATY Quickfood S.A. Chile PARAUCO Parque Arauco S.A.

Argentina RIGO Rigolleau Chile QUINENCO Quiñenco S.A.

Argentina SAMI San Miguel Chile FALABELLA S.A.C.I. Falabella

Argentina SEMI Semino, Mol J Chile CAMPOS Sociedad De Inversiones Campos Chilenos S.A.

Argentina TECO Telecom Argentina S.A. Chile ORO BLANCO Sociedad De Inversiones Oro Blanco S.A.

Argentina TXAR Ternium Argentina Chile CALICHERAA Sociedad De Inversiones Pampa Calichera S.A.

Argentina TRAN Transener Chile SQM-A Sociedad Quimica Y Minera De Chile S.A.

Argentina TGSU Transp Gas Sur Chile CTC Telefonica Chile S.A.

Argentina INDU Unipar Indupa S.A.I.C. Chile CONCHATORO Viña Concha Y Toro S.A.

Argentina YPFD Ypf S.A. Chile VSPT Viña San Pedro Tarapaca S.A.
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Tabela 1: Listagem de ações por país 

(conclusão) 

 

Fonte: elaboração do autor. 

 

País Ticker Nome

Brasil BAZA3 Amazonia

Brasil ABEV3 Ambev S/A

Brasil BEES3 Banestes

Brasil BOBR4 Bombril

Brasil BBDC3 Bradesco

Brasil BRAP3 Bradespar

Brasil BBAS3 Brasil

Brasil BRFS3 BRF SA

Brasil CCRO3 CCR SA

Brasil CMIG3 Cemig

Brasil CESP3 Cesp

Brasil HGTX3 Cia Hering

Brasil CGAS3 Comgas

Brasil CPLE3 Copel

Brasil ELET3 Eletrobras

Brasil EMBR3 Embraer

Brasil EGIE3 Engie Brasil

Brasil ETER3 Eternit

Brasil GGBR3 Gerdau

Brasil GOAU3 Gerdau Met

Brasil GUAR3 Guararapes

Brasil IDNT3 Ideiasnet

Brasil IGBR3 IGB S/A

Brasil ROMI3 Inds Romi

Brasil MYPK3 Iochp-Maxion

Brasil ITSA3 Itausa

Brasil ITUB3 ItauUnibanco

Brasil JFEN3 Joao Fortes

Brasil KEPL3 Kepler Weber

Brasil LIGT3 Light S/A

Brasil LAME3 Lojas Americ

Brasil POMO3 Marcopolo

Brasil MNDL3 Mundial

Brasil OIBR3 Oi

Brasil PMAM3 Paranapanema

Brasil RPMG3 Pet Manguinh

Brasil PETR3 Petrobras

Brasil PTBL3 Portobello

Brasil RADL3 RaiaDrogasil

Brasil RSID3 Rossi Resid

Brasil SBSP3 Sabesp

Brasil SCAR3 Sao Carlos

Brasil CSNA3 Sid Nacional

Brasil TELB3 Telebras

Brasil VIVT3 Telef Brasil

Brasil TIMP3 Tim Part S/A

Brasil TUPY3 Tupy

Brasil USIM3 Usiminas

Brasil VALE3 Vale

Brasil WEGE3 Weg


