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I. INT RODUÇAO 

1.1 - O OBJETIVO DA FIRMA· 

A teoria econômica tem reservado um papel muito importante para os conceitos 

de lucro e de sua maxímização. Poucos são os assuntos tratados no campo da 

economia que não estão associados de uma forma direta ou indireta a essa pro

blemática. 

Apesar disso, a teoria do lucro permaneceu durante um período de tempo signi

ficativo num estado de confusão caracterizado pela multiplicidade de teorias 

e conceitos ( 1). 

A tradicional teoria da firma através de uma posição por demais abstrata no 

tratamento da firma, trabalhou com um modelo imperfeito da organização e apro

ximou-se mui to mais de uma teoria de mercado' do que propriamente de uma teoria 

de comportamento da firma (2). 

Isso veio comprometer seriamente o objetivo preconizado pela teoria econômica 

para a firma: a maximização de seus lucros. 

"Tudo o que o economista precisa para o seu modelo, é que nos assuntos econo

micos a firma se comporte tal como ele prevê e não se demonstrou ainda que os 

(1) Weston, J. Fred 
"The Profit Concept and Theory: A Restatement" 

Journal of Politica1 Economy - Abril 1954. 

(2) Lamberton, D.M. 
Teoria do Lucro 

Bloch Editores S.A. - 1967. 



fatores nao econômicos participam tao forte e prof~mdamente das decisÕes das 

firmas que chegam a invalidar o raciocínio econÔmico que sobre elas se venha 

a formular" (3). 

Na verdade, estudos empíricos tem mostrado que, a max1~zaçao do lucro como 

objetivo da ,firma está bastante distante da realidade do mundo dos· negócios. 

A análise do comportamento da firma no curto prazo pode apresentar uma série 

2 

de políticas adotadas que não necessariamente· a conduzem de uma maneira preci

sa ao objetivo de maximizaçao de lucros (4). PolÍticas que procurem preservar 

a participação de mercado dentro de limites máximos e mínimos, que· visem au

mentar a assistência social, ou mesmo manter um alto nível de liquidez, não 

parecem conduzir a firma ao objetivo de maximização de lucros. Num longo pra

zo, políticas de escolha dos setores mais lucrativos para investimento, de 

crescimento, ou ainda, de sobrevivência no mercado, podem ser identificadas no 

processo decisório da firma e também não estão perfeitamente enquadradas no ob

jetivo pregado pela teoria econômica. Certos ·padrÕes de comportamento dos to-· 

madores de decisão refletem essas políticas, e tendem a se manterem persisten

tes desde que os lucros sejam considerados satisfatórios. 

Recentemente, muito se tem escrito sobre o conceito de lucro satisfatório, ou 

retorno satisfatório, como 

de maximização de lucros. 

objetivo da firma, em detrimento do modelo teórico 

Entretanto, a idéia do 

ser considerada um conceito inteiramente inédito, 

lucro satisfatório, não pode 

porquanto é possível identi-

ficar wna certa afinidade entre esse conceito e o de lucro normat', ordinário 

e justo, examinado por Marshall, Chamberlin e Andrews (5). 

Marshall examinou uma taxa "justan de lucro nos seus "Principles'', taxa essa, 

que seria homologada por um tribunal. 

(3) Ellis, R. 
"An Introduction to the Philosophy of Large Corporate Enterprise" 

Economic Journal - Setembro 1961. 

(4) Gordon, R.A. 
"Short-Period Price De termination" 

American Economic Review - Junho 1948 

(5) Lamberton, D.M. - op. cit. 
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Chamberlin, utilizando o conceito de "lucros ordinários e nao máximos", decla

rou que "as concepçoes de lucros (bons e razoáveis) ao inves de máximos, talvez 

por causa de um desejo natural de não se aproveitar, ou talvez devido ao medo 

de urna publicidade desfavorável, ou ainda, de dar razão ã intervenção do Gover

no, são forças reais e embora de modo algum tão fortes corno o receio de atr.air 

competidores". 

Andrews, por sua vez, visualiza o homem de negocies determinando preços a um 

nível que proporcionara a firma, cobrir os seus custos medi os·· estimados· e ofe

recer urna margem de lucro razoável. Esta margem e normalmente frut·o· da· expe

riência do empresário e seria aquela "que ele pensa poder subtrair do mercado 

sem dar aos seus possíveis competidores, urna oportunidade de, no longo p'l:azo, 

ameaçar a posição .conquistada (ou de reduzir a sua cota)". 

A determinação de preços atraves das variáveis de custo rnedio· estimado e de urna 

certa margem de lucro razoável, conhecido como o método "cost-plus", e basica

mente diferente da solução dada pela teoria econÔmica ao problema do preço den

tro do contexto de rnaxirnização de lucros, como objetivo da firma. 

InvestigaçÕes realizadas na Inglaterra (6) acerca do comportamento na determi

nação de preço, demonstraram que a maioria dos homens de negocies estabelece 

os seus preços com base nos custos mais uma "razoável" margem de l-u-cro, e não· 

através da igualdade da receita marginal ao custo marginal como sugere a teoria 

economica. 

Gordon, ao abordar o tema, recomendou de maneira muito clara, a substituição 

do lucro máximo pelo lucro satisfatorio: "por vago que seja esse crité·rio, ele 

(6) Lamberton, D.M. - op. cit. 
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e, frequentemente, uma descrição mais precisa do objetivo primário ••• Dada a 

neblina da incerteza dentro da qual ele deve agir, o número de variáveis com 

que sua inteligência pode jogar de uma sõ vez, e o seu desejo de segurança, 

nada haveria de surpreendente se ele (o empresário) adotasse um conjunto de me

didas que lhe assegurasse lucros razoavelmente satisfatõrios no longo prazo e 

um máximo de estabilidade nas suas relaçÕes com os clientes, com os fornecedo

res e com os seus competidores (7). 

Alguns trabalhos recentes tem procurado, com algum êxito, elucidar o conceito 

de lucro satisfatõrio. 

Simon argumenta que "a doutrina que uma firma procura lucros razoáveis de pre

ferência a máximos nao significa que a firma prefira menos a mais lucro ou mes

mo que ela seja indiferente ante mais ou menos lucro. Entre as possibilidades 

de açao que ela percebe como lhe sendo disponíveis, é de se esperar que ela 

escolha a mais lucrativa. O que importa, porém, é que o fracasso em ganhar um 

lucro razoável conduzirá à procura de novas alternativas com o que os· processos 

de inovação serão devidamente estimulados" (8). 

Entretanto, qual deveria ser o nível razoável de lucro? 

De acordo com Simon, os níveis de lucro recentemente atingidos, bem como a com

paração com outras firmas, poderiam ser considerados como critérios Úteis para 

a determinação do nível razoável de lucros. Ou ainda, o lucro poderia ser con

siderado insatisfatõrio se ele diretamente estimula esforços para sua melhoria. 

Boulding defende o ponto de vista de que a taxa de lucro e uma variável 

(7) March, J.G. e Simon, H.A. 
"Organizations" 

John Wiley & Sons, Inc. - 1958. 

(8) March, J.G. e Simon, H.A. - op. cit. 
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!Íomeoes tãti ca. "Se os lucros reais caem abaixo da taxa de homeoes tãti c a, a ge- · 

rência se agita, convoca reuniÕes, planeja esquemas e improvisa dispositivos 

para reduzir os custos ou para aumentar as receitas e assim novamente Teerguer 

os lucros, Se eles sobem acima de uma taxa razoãvel, a atividade gerencial se 

amoTtece, joga-se mais golfe, faz-se com mais facilidade algumas concessões a 

mão-de-obra e aos fregueses e se atenua a pressão sobre os engenheiros para 

reduzir os custos" (9). 

Joel Dean (10) diz que a margem razoãvel de lucro ê estabelecida na maioria 

das vezes de uma maneira arbitrária e que varia de indÚstria a indústria e 

mesmo entre firmas da mesma indÚstria. Ainda de acordo com ele·, algumas fir

mas fogem a essa regra geral e determinam o nível razoável de lucro como aque

le necessário para produzir uma desejada taxa de retorno sobre os seus inves

timentos prÓprios. A Western Eletric, citada como exemplo, procura um lucro 

médio de 8% sobre os seus investimentos líquidos, 

Mais recentemente, Robert Anthony publicou um artigo onde, de uma maneira 

muito interessante, questiona o objetivo de maximização de lucros (11). 

Neste artigo, ele argumenta que o objetivo dominante nos negócios americanos 

nao e a maximizaçao de lucro e sim um retorno satisfatório para os recursos 

empregados. 

Discutindo as inconsistências de natureza prática do modelo econÔmico de ma

ximização de lucros, defende a posição de que o homem de negócios tende a ser 

flexível na fixação de preços. Esta posição ê determinada pela dificuldade de 

utilização, na prãtica, do complexo modelo de maximização de lucros, onde a 

(9) Boulding, K.E. 
"The Skills of the Economist" 

Hamish Hamilton - 1958. 

(lO)Dean Joel 
nl.-~anagerial Economics" 

Prentice-Hall, Inc. 

(ll)Anthony, Robert 
"The Troub le wi th Profi t Maximization" 
Harvard Business Review - Novembro/Dezembro 1960. 



receita marginal deve igualar o custo marginal. Por outro lado, para o homem 

de negócios, a fixação de preços é uma variável do composto mercadolÓgico e, 

como tal, não deve ser inflexível como apregoam os economistas& 

Prosseguindo na sua análise, discute as inconsistências práticas do modelo 

econÔmico na área de orçamento de capital. De acordo com os princÍpi-os de ma

ximizaçao de lucros, a firma deveria investir em novos ativos, todas as vezes 

em que o custo marginal do capital fosse inferior ou.igual ao retorno espe-rado 

do investimento e ainda que não houvesse outros investimentos ·disponíveis a 
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uma maior taxa de retorno, Isso pressupÕe que o homem de negócios conhe-ce o 

seu custo marginal de capital e que é capaz de comparar cada nova proposta de 

investimento que se apresenta, com todas as propostas possíveis para o momento. 

Ora, isso é muito difÍcil de se verificar na prática, de acordo com o que ficou 

demonstrado por pesquisas realizadas e mencionadas no próprio artigo do Anthony. 

Anthony faz referência ainda a outras inconsistências práticas do modelo de ma-· 

ximização de lucros, tais como: donativos, assistência social, redução de custos 

durante recessão, etc~ 

Continuando no seu artigo, ele argumenta que o homem de negócios, mesmo que pu

desse maximizar lucros, não o faria por razÕes éticas e ainda que o quizesse, 

não poderia por causa das pressÕes sociais. 

Concluindo, oferece o conceito de re.torno satisfatório. como obje-tivo para a 

firma e defende a posição de que esse conceito apesar de não se mostrar tão 

preciso quanto o conceito teórico de maximização de lucros, está muito mais pro

ximo da realidade existente no mundo dos negócios. 

Mas sera que a idéia de retorno satisfatório pode ser aceita como um objetivo 

normativo da firma? 

O próprio Anthony, em seu artigo, admite que o corpo teórico oferecido.pelo mo

delo de retorno satisfatório, ainda estã longe de se mostrar adequado e que o 

seu aperfeiçoamento, apesar de oferecer uma maior aproximaçao com a realidade 

prática, não conseguirá se aproximar da precisão do-modelo de maximização de 

lucros apresentado pela teoria econÔmica, 
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Essa limitação de um desenvolvimento teórico mais profundo tem provocado o apa

recimento de novos modelos de abordagem para o problema do objetivo da firma, 

embora o modelo de retorno satisfatório não pareça estar perdendo terreno de uma 

maneira muito rápida, no tocante ã sua utilização prática. 

Dentro do campo de finanças, um modelo em particular, tem recebido a adesão de 

um numero cada vez maior de estudiosos do assunto. É o modelo que apresenta o 

objetivo da firma como sendo o da maximização de seu valor no mercado (12)," 

Esse modelo tem se mostrado mais abrangente que o de maximizaçao de lucros e 

mesmo o de retorno satisfatório e o que é mais importante, oferece perspectivas 

de um desenvolvimento teórico mais profundo sem se distanciar de uma realidade 

prática futura. 

O modelo de maximizaçao do valor da empresa ou maximizaçao da riqueza dos acio

nistas, leva em consideração variáveis que, ou nao sao tratadas de maneira ade

quada, ou simplesmente não são levadas em conta, pelos demais modelos. O fator 

' tempo para o retorno esperado, o risco ou incerteza do fluxo de lucros em pers-

pectiva, o risco de negócio provocado pela estrutura de ativo, o risco financei

ro provocado pela estrutura de capital e a decisão sobre dividendos, são variá

veis consideradas, ou melhor tratadas, dentro do modelo de maximização do valor 

de mercado da ação, como será visto mais adiante. 

Por outro lado, o objetivo de maximizaçao do valor da empresa, tendo o valor 

de mercado da açao, como critério principal de análise de desempenho da empresa, 

representa um julgamento por parte de todos os participantes do mercado e nao 

o julgamento isolado"e subjetivo do empresário, apresentado pelo modelo de re

torno satisfatório. 

(12) Van Horne, James C. 
"Financial Management and Policy" 

Prentice-Hall, Inc. 1971. 



Por sua vez, a maturidade técnica já alcançada por alguns mercados de capitais 

de países desenvolvidos oferece uma idéia do que poderá ser a realidade prá

tica futura, no tocante ao julgamento de desempenho das empresas na busca de 

um objetivo mais amplo do que o objetivo de retorno satisfatÕrío e mais prá

tico do que o objetivo de maximização de lucros. 

Mas será que o objetivo da maximização do valor da empresa no mercado pode ser 

considerado compatível com as responsabilidades sociais da empresa? 
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O pensamento corrente, para alguns, é de que a empresa sõ justifica a sua exis

tência na medida em que apresenta uma relação favorável de custo/benefício so

cial. Desde que esta proposição seja aceita como verdadeira, o problema passa 

a um nível de conceituação e mensuração de custo social e benefÍcio social. 

A maximização do valor da empresa pressupoe uma alocação eficiente de recursos 

por parte da mesma. Se por. sua vez esses recursos sao escassos na economia e 

devem atender necessidades insatisfeitas, a sua alocação eficiente pode ser 

considerada, até certo ponto, um benefício social em si mesmo. 

Para alguns, o julgamento para aceitação de uma dada relação. custo/benefício 

social como favorável, deve ter como principal responsável,. a administração 

da empresa, enquanto que para outros, esse julgamento compete exclusivamente 

ao Governo. 

A definição sobre responsabilidades isoladas ou mesmo em conjunto, nao influi 

na idéia de que um eventual conflito entre o objetivo de maximização do valor 

da empresa e as suas responsabilidades sociais é de natureza até certo ponto, 

aparente, se considerada a eficiência na alocação dos recursos postos ã dis

posição da empresa. 
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1.2 - A FUNÇI\0 DE FINANÇAS (13) 

Para efeito desse trabalho, a maximizaçao do valor da empresa e considerada co

mo sendo o objetivo primordial da firma. 

Na busca desse objetivo, cada área da empresa deve desempenhar funçÕes especí

ficas, embora de natureza interdependente. 

O desempenho da função de finanças, como de qualquer outro processo de nature

za administrativa, requer as fases básicas de planejamento, execução e controle 

e pressupoe um processo decisõrio, embora este Último continue presente em to

das as fases básicas do processo. 

O processo decisõrio e a prÕpria essência da administração. 

A habilidade em identificação de problemas e concepçao de soluçÕes tem recebi

do cada vez mais atenção por parte dos executivos e estudiosos da administração, 

notadamente nesta segunda metade do século. 

Segundo Dewey, o processo de solução de problemas pode ser descrito como composto 

de quatro estágios, a saber: (14) 

a) pressoes imediatas sobre quem toma decisÕes; 

Essas pressÕes imediatas, que podem ser de natureza externa ou interna, 

chamam a átenção para um problema e em muitos ·casos sugerem uma solução 

especÍfica. 

(13) Van Horne, James C. - op.cit. 

(14) Katz, D. e Kahn, Robert 
Psicologia Social das OrganizaçÕes 
Editora Atlas - 1970 
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b) análise do tipo de problema e .das suas dimensÕes básicas; 

Muitas das dificuldades organizacionais são do tipo que podem ser resol

vidas por seus prÕprios termos de referência, enquanto que outras reque

rem inovaçÕes na prÕpria formulação do problema. Às primeiras,. Rap.opon 

denominou de problema e às segundas de. dilema, A identificação· da difi

culdade como problema ou como dilema e importante para a. orientação na 

busca de soluções alternativas, 

c) procura de soluçÕes alternativas; 

O tipo de busca de soluçÕes alternativas e determinado pela classifica

ção de uma dificuldade como dilema .ou como problema. Normalmente, a 

procura de soluções alternativas começa pela analise de precedentes, 

cessando aí se forem encontradas alternativas satisfatõrias de solução. 

Caso contrário, a busca continua de modo imaginativo a todas as espé

cies de respostas concebÍveis. 

d) finalmente é preciso analisar as alternativas de solução dentro .de .. um. 

critério estabelecido de custo/benefício, escolhendo aquela· que apre

sentar a relação mais favorável. 

A fase seguinte a esse processo decisõrio inicial é a de implementação da .deci

são tomada. E é nessa implementação que as três fases· básicas de planejamento, 

execução e controle se revestem de uma importância maior· dentro do processo 

administrativo. A maior ou menor eficiência no tratamento dessas fases é fator· 

preponderante para o sucesso na implementação do curso de ação escolhido atra

vés do processo decisÕrio. 

O processo decisõrio em finanças, como em qualquer área da .organização,. deve 

ser norteado pelo valor da empresa no mercado, desde que se aceite a maximiza

çao da riqueza de seus proprietários como o objetivo primordial da firma. 

A valorização da empresa é reflexo do valor de sua açao no mercado, sendo im

portante reconhecer que a empresa não influencia diretamente· o preço de sua 
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açao e sim que ele é determinado pelos investidores, que usam informaçÕes a res

peito das polÍticas da empresa e atribuem expectativas com relação ao complexo 

retorno-risco associado à ação. 

O complexo retorno-risco de uma açao e entendido como o retorno esperado pelos 

investidores aliado à possibilidade do retorno real se afastar daquele retorno 

inicialmente esperado. 

As expectativas dos investidores sao continuamente revistas com base em novas 

informaçÕes sobre as políticas da empresa. Dessas· políticas· fazem parte as de

cisÕes no campo de finanças, as quais interessam de perto a esse trabalho. 

O processo decisório em finanças pode ser visto como composto de três decisÕes 

básicas, que embora sejam perfeitamente inter-relacionadas, devem ser analisa

das de per si, quando se quer uma melhor compreensão de sua problemática. são 

elas: a decisão sobre investimento, a decisão sobre financiamento e a decisão 

sobre dividendos, Estas decisÕes, através de suas inter-relações com as polí

ticas da empresa, servem de base aos investidores. para a criação de expectati

vas em relação ao complexo retorno-risco da ação, 

A maneira mais adequada, do ponto de vista teórico, de combinar as variáveis 

apresentadas e através de um modelo de valorização de ações, onde o preço de 

uma ação é considerado como função das três decisÕes básicas. 

onde 

V= f (r,t) = g (I, F, D) (1 - 1) 

V = preço da açao 

r = retorno esperado pelos investidores 

t = desvio padrão da distribuição de probabilidades 
de possíveis retornos 

I = investimentos da empresa 

F = estrutura de capital 

D ·= política de dividendos 

~a combinação ótima de I, F e D, que maximiza V, atraves de r e !• atingindo 

dessa maneira o objetivo primordial da firma. 



Consequentemente, na medida em que as decisÕes de I, F e D sao tomadas pelo 

executivo de finanças, levando em consideração o possível impacto· no valor da 

ação, através de E e !• são criadas condiçÕes satisfatórias para atingir o 

objetivo primordial da firma. 

A decisão sobre investimento está diretamente relacionada com a decisão sobre 

financiamento porque a aceitação de propostas de investimento depende de como 

as mesmas poderão ser financiadas. 
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No caso específico da decis,ão sobre investimento, a responsabilidade do execu

tivo de finanças é limitada e merece algumas qualificaçÕes. Na· realidade, a 

sua responsabilidade constitui-se do estabelecimento de critérios econômicos 

e da participação em decisÕes colegiadas na escolha de propostas alternativas. 

Dentro de um ângulo de controle, a ele compete um zelo constante pela otimi

zação desses investimentos a um nível operacional determinado, evitando, dessa 

maneira, ociosidades de investimentos. 

O processo decisório sobre investimento e financiamento envolve várias fases 

sequenciais, que serão apresentadas a seguir, a título de ilustração e melhor 

posicionamento da decisão de dividendos dentro da abordagem apresentada neste 

trabalho. 

a) geraçao de propostas de investimento; 

A geração de propostas de investimentos tem origem principalmente na 

área de mercadologia e de produção da empresa. são os investimentos 

provocados pelo lançamento de novos produtos, expansão.de produtos 

existentes, substituição de equipamentos e instalaçÕes, etc. 

Algumas propostas de investimentos poderão ter também sua origem na 

área de finanças, como por exemplo, o investimento em processos de 

fusões e a realocação e liquidação de investimentos. 

As propostas de investimentos geradas nas diversas áreas da empresa 

são .examinadas dentro de. um processo administrativo, que, em alguns 

casos, pode incluir vários níveis de autoridade. Embora não se 



possa generalizar·sobre a natureza desse processo administrativo, 

normalmente o número e grau de sofisticamento dos exames requeridos 

é diretamente proporcional ao valor do investimento proposto. É im

portante reconhecer que os critérios para julgamento de propostas de 

investimentos devem ser aplicados, dentro da mesma empresa, de uma 

maneira objetiva e consistente. 

b) estimativa de fluxo de caixa; 

A estimativa de futuros fluxos de caixa é considerada como uma das 

fases mais importantes da análise de projetos de investimentos. 
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A razao pela qual a decisão sobre um projeto de investimento deve 

considerar a expectativa de fluxos de caixa aliada aos outros crité

rios de julgamento, como veremos mais adiante, deriva do fato de que 

o disponível é fundamental em qualquer decisão da empresa, uma vez 

que, somente com ele é que planos de reinvestimentos ou pagamentos 

de dividendos aos acionistas poderão ser executados. 

Alguns aspectos devem ser levados em conta por ocasião da estimativa 

de fluxos de caixa provenientes de um novo projeto. O resultado lÍ

quido de entradas e saÍdas de caixa e as possíveis implicaçÕes que o 

novo projeto trará para o atual nível de fluxos de caixa da empresa 

são seus aspectos de mais relevância. 

Em alguns casos, a quantificação dos fluxos de caixa de certas propos

tas de investimento pode apvesentar dificuldade de ser feita, pelo 

grau de incerteza que estão sujeitos esses fluxos de caixa. Apesar 

do fato de que a incerteza possa estar fortemente associada aos flu

xos de caixa, a administração deve utilizar, no seu processo decisório 

sobre investimentos, estimativas aproximadas desses fluxos, podendo 

valer-se ainda, de uma distribuição de probabilidades. 



c) seleção de projetos baseada num critério de aceitação; 

A seleção de projetos baseada num critério de aceitação e talvez a 

fase mais difícil do processo, uma vez que inclui fatores tais como, 

risco de negõcio, risco financeiro e custo de capital. 
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O risco de negócio pode ser definido como o risco associado à natureza 

de operação da empresa, sendo quantificado at~ravés da dispersão rela

tiva de seu lucro operacional. É o risco determinado pela estrutura .. de 

ativo mantida pela empresa, provocada pelo ramo em que atua, fato que 

o torna importante na seleção de projetos de investimento. Os novos 

projetos poderão eventualmente modificar essa estrutura, provocando 

novas expectativas do mercado para a ação da empresa. 

Ao lado disso, uma mudança no risco de negÓcio pode afetar o custo de 

capital da empresa, através de exigências de um menor ou maior prêmio 

de risco por parte de seus credores, o que viria também a atingir o 

valor da ação no mercado. 

Por essas razoes, as modificaçÕes na estrutura de ativo da empresa, 

com possíveis implicaçÕes no seu risco de negócio, devem ser levadas 

em conta na seleção de projetos de investimentos. 

O risco financeiro ê função da estrutura de passivo da empresa e englo

ba o risco de insolvência e o risco de lucro disponível aos acionistas 

ou proprietários. 

A variaçao de recursos de terceiros na estrutura de capital provoca ne

cessariamente uma variação das despesas fixas, podendo trazer uma mu

dança na probabilidade de insolvencia técnica. Essa mudança da proba

bilidade de insolvência de caixa, afeta por sua vez o risco de lucro 

disponível aos acionistas, uma vez que esses Últimos estão preocupados 

com o lucro efetivamente recebido e não unicamente esperado. 

Dessa forma, a variação do risco financeiro, a exemplo do risco de ne

gÕcio, poderã afetar o valor da ação no mercado. 



A equaçao comumente utilizada em finanças para um simples relaciona

mento do valor da ação de uma empresa com o seu risco de negocio e 

risco financeiro é a seguinte: 

Ke = i + B + 111 (1 - 2) 

onde 

Ke = taxa de retorno requerida pelo investidor 

i = taxa livre de risco 

B = taxa de risco de negocio 

111 = taxa de risco financeiro 

Pelo expostos acima, podemos ver o alto grau de relacionamento entre 
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as decisões sobre investimento e financiamento, bem como a sensibilida

de do valor da ação a essas decisões. 

Ao lado dos critérios de variaçao de risco de negocio e-de risco finan

ceiro, hâ um terceiro critério que deve ser utilizado para aceitação 

ou rejeição de um projeto de investimento. É o critério de custo de ca

pital, que se constitui, possivelmente, no topico mais controvertido de 

finanças. • 

Em :teoria, o custo de capital. é a taxa de retorno que nao provocara 

impacto no valor de mercado da empresa. 

A controvérsia, porem, está no método pelo qual esse custo deve ser me

dido. A idéias inicial é de que o custo deve ser encarado dentro de um 

ângulo de (!Omposto global- de financiamento através do t-empo. Isso-é de

vido ao fato de que a preocupação é com a avaliação da empresa como um 

todo. Portanto, o critério para aceitação de proposta de investimentos 

deve ser o custo total de capital. da.empresa e não o custo de capital 
., 

de fontes especÍficas de financiamento. 

Para a determinação do custo total de capital da empresa é necessário 

o conhecimento dos custos explÍcitos de suas vârias fontes de financia

mento. 



O custo explÍcito de uma fonte de financiamento pode ser conceituado 

como a taxa de desconto que iguala o valor presente dos recebimentos 

com o valor presente dos futuros pagamentos. 
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O custo explÍcito do capital de terceiros pode ser entendido da maneira 

acima, sem necessidades de maiores qualificaçÕes. 

Jã o custo explícito do capital próprio e bem mais difícil de ser me

dido. 

Em teoria, pode ser conceituado como a taxa mínima de retorno do capi

tal próprio envolvido, taxa essa requerida pelos acionistas para man

ter inalterado o valor de sua ação. 

Uma vez que, como serã visto no fim desta seçao, os dividendos periódi

cos e de liquidação, representam tudo o que um investidor ou investido

res sucessivos podem esperar de uma ação, o custo de capital próprio 

pode ser definido como a taxa de desconto que iguala o valor presente 

de todos os futuros dividendos esperados com o preço corrente de mer

cado da ação. 

O custo total de capital da empresa pode ser obtido a partir da ponde

raçao média dos custos explÍcitos de s·uas vãrias fontes de financiamento, 

estes Últimos, conhecidos ou mesmo estimados. 

Este custo médio ponderado de capital servirá de critério central de a

ceitação de projetos de investimentos. 

~ bem verdade que na prática e muito difícil determinar o custo de capi

tal da empresa. Entretanto, isso não deve impedir que tentativas sejam 

feitas a fim de se criar condiçÕes mínimas para um eficiente processo 

decisório de investimento e financiamento. 

A decisão de investimento pode ser resumida, uma vez estabelecido o cus

to de capital e considerada a variação de risco de negócio e de risco 



financeiro, em aceitar ou rejeitar uma proposta de investimento. 

Normalmente, os métodos utilizados para julgamento da conveniência de 

uma proposta de investimento, no que se refere ao critério de custo de 

capital, são os seguintes: 

1. método da taxa média de retorno - TI-iR 

Esta taxa é baseada em dados contábeis e relaciona as médias 

anuais dos lucros com o investimento médio de uma proposta. 

A sua principal vantagem é a simplicidade, apresentando como 

limitação, no entanto, o fato de não levar em consideração o 

dinheiro no tempo e de ser baseada em renda ou receita e nao 

em fluxo de caixa. O processo decisório de investimento atra

ves do método da taxa média de retorno é feito pela compara

çao da TMR oferecida pela proposta de investimento com uma TMR 

mÍnima, esta Última sendo decorrência do custo de capital da 

empresa. 

2. método do "payback"· 

Este método determina o numero de anos necessários, denomina-

. do de perÍodo de "payback", para recuperação total do inves

timento inicial de caixa. É calculado através do relaciona

mento do investimento inicial com as entradas de caixa anuais. 

A sua vantagem está no fato de considerar o aspecto de liqui

dez de uma proposta de investimento. Do ponto de vista de li

mitação, o método do "payback" não considera os fluxos de cai

xa após o período de recuperação, não oferecendo, consequente

mente, condições de medida de lucratividade e ainda, não leva 

em conta o valor do dinheiro no tempo e a dispersão dos possí

veis resultados. O processo decisório de investimento através 

deste método é feito pela comparação do período de "payback" 

calculado com um perÍodo de "payback" máximo aceitável, este 

Último sendo decorrência do custo de capital da empresa. Ape

sar de suas limitaçÕes, este método é o mais utilizado na pra

tica. 
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3. método da taxa interna de retorno - TIR 

Este método utiliza como critério de julgamento., a taxa in

terna de retorno oferecida pela proposta de investimento. A 

taxa interna de retorno é a taxa de desconto que iguala o 

valor presente das safdas esperadas, com o valor presente 

das entradas esperadas de caixa. Esse método tem suas prin

cipais vantagens na utilização do fluxo de caixa na sua ba

se de cálculo e na consideração do dinheiro no tempo. O pro

cesso decisório de investimento através do método de taxa 

interna de retorno é feito pela comparaçao da TIR oferecida 

pela proposta de investimento com uma TIR mfnima, esta Últi

ma como decorrência do custo de capital da empresa. 

4. método do valor presente 

Através deste método, todos os fluxos de caixa sao desconta

dos ao valor presente, utilizando-se para isso, de uma taxa 

de retorno exigida. As vantagens na utilização desse método 

são as mesmas apresentadas pelo método da taxa interna de 

retorno, ou seja, fluxo de caixa como base de cálculo e con

sideração do dinheiro no tempo. O processo decisório sobre 

investimento com a utilização desse método é feito mediante 

a comparaçao do valor presente das entradas e safdas de caixa. 

O projeto será aceito se o valor presente das entradas de cai

xa exceder o valor presente das safdas de caixa. 

d) reavaliação contfnua do projeto de investimento apÕs sua aceitação; 

A empresa deve reavaliar continuamente seus projetos de investimento 

evitando persistir com aqueles que não mais ofereçam viabilidade eco

nÔmica. 

Em alguns casos poderá ser recomendável o abandono de certos prójetos 

de investimento, ou mesmo, em casos extremos, alienar tod~ a empresa. 

O abandono de um projeto de investimento não implica necessariamente 

em sua alienação, uma vez que, em alguns casos, os recursos empregados 

em determinado projeto poderão ser realocados dentro da estrutura de 

ativo da empresa. 

18 
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De uma maneira geral, deve-se renunciar a um investimento quando o seu 

valor de abandono excede o valor presente dos subsequentes fluxos lÍqui

dos de caixa, A taxa de· desconto utilizada deve ser a taxa de custo de 

capital da firma. 

Este critério de decisão pode ser modificado para aqueles casos em que 

o valor de abandono possa vir a ser maior no futuro. 

Durante o processo decisÓrio de abandono de investimento ê preciso cbn

siderar ainda, a flexibilidade do ativo e suas possíveis implicaçÕes da 

decisão sobre o risco de negócio da empresa, 

A decisão sobre investimento envolve, normalmente, um critério de tempo de du

ração do ativo, ao qual foi alocado o investimento. 

É uni critério acadêmico e determina que o investimento em ativos cuja vida Útil 

seja superior a um ano deve ser tratado através da abordagem de orçamento de 

capital apresentada acima e os investimentos em ativos cujos benefícios sejam 

alcançados antes desse prazo devem ser tratados através da administração de 

capital de giro (15). 

Na prática, porem, o que ocorre e urna maior frequência de propostas de investi

mento de natureza mista. Nesses casos, como nao poderia deixar de ser, a abor

dagem é feita através de métodos de orçamento de capital. 

A terceira decisão em finanças e a decisão sobre dividendos.· 

(15) Para análise da administração de capital de giro. Vide James Van Horne 
op. cit. "Hanagement of Current Assets" (pags. 383 e seguintes). 
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O investidor individual, ao adquirir uma açao, reduz a sua capacidade de consumo 

atual em favor de uma maior capacidade de consumo futuro. Ele espera que os di

videndos a serem pagos pela ação, ao lado do preço futuro de venda maior que o 

preço atual possibilitem esta mudança da sua capacidade de consumo. Esse aumen

to ê um prêmio requerido pelo investidor pela aceitação da incerteza no valor e 

no tempo de retorno de seu investimento atual. 

O processo de manutençao de uma açao deve ser entendido como feito através de 

investidores sucessivos. O investidor atual adquire uma açao considerando os 

dividendos que espera receber durante um período· de manutençao e o preço que 

esta ação alcançará numa data futura. Por sua vez, esse preço futuro ê baseado 

nos dividendos esperados a partir desta data futura e de um novo preço futuro 

da ação, e assim sucessivamente, até um eventual dividendo final de liquidação. 

Em outras palavras, o retorno total de caixa para os investidores sucessivos em 

uma determinada ação ê a soma dos dividendos recebidos, incluindo qualquer di

videndo de liquidação. 

Portanto é nos dividendos onde se encontra a base efetiva de valorização da a

ção, como poderá ser visto no prÓximo capítulo. 



!I. Ut·1A ABORDAGEt1 TEORICA SOBRE. DIVIDENDOS 

2. 1 - A PROBLEt{/l;TI CA DO LUCRO 

A decisão sobre dividendos está intimamente relacionada com a problemática do 

lucro, uma vez que essa é a base principal para aquela decisão. 
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A teoria do lucro tem sido apresentada de di ':'ersas maneiras, dependendo do con

ceito sobre a natureza da função que produz o lucro, 

Frank Knight em seu famoso livro "Risk, Uncertainty and Profit", defendeu a po

sição de que "todo o lucro verdadeiro está ligado ã incerteza" (16), 

Para Knight, o sistema de organização implica em dois tipos de renda individual: 

a renda contratual e a renda residual ou lucro. Essa renda residual é uma re

compensa pela incerteza assumida, ao se aceitar responder pelas despesas contra

tuais de um negócio. 

~preciso, no entanto, entender a diferença entre o conceito de incerteza e o 

conceito de risco, este Último tão comum no idioma dos negÓcios. Para Knight, 

o risco é a incerteza mensurável através da atribuição de probabilidades, en

qu~to que a incerteza, em sua forma pura, não perndte nem ao menos a utiliza

ção desse'instrumento estatístico. 

(16) Lamberton D.M. - op. cit. 



Uma outra teoria, considera o lucro como resultado de atritos e imperfeiçÕes 

do processo dinâmico da economia e não como o fator renda por assumir incer

tezas. Em outras palavras, o lucro é o resultado do desequilÍbrio e da con

corrência imperfeita. 

De acordo com Weston, o lucro deve ser entendido como sendo a.diferença entre 

as rendas ~ ante e~ post. Consequentemente, o lucro é a medida de um erro 

de previsão. 
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Uma terceira teoria acredita que o lucro é a recompensa por uma inovação. 

Schumpeter faz parte dessa escola, onde o lucro é aceito como o rendimento dos 

inovadores ou empreendedores (17). 

A inovação é entendida como qualquer mudança interna ou externa a empresa e 

que possibilite a sua exploração lucrativa e o empreendedor é aquele que or

ganiza fator.es de produÇão, para ·a exploraÇão 'des'Sa·nnidan·ça. 

E interessante notar que, embora uma parte da incerteza seja transferida pelo 

empreendedor para o capitalista, o lucro dos inovadores estã intimamente liga

do à incerteza: 

De um modo geral o lucro do inovador é temporário e. acaba por ser eliminado 

pelos imitadores. Has, o estado dinâmico da economia responde pela existên

cia contínua de novas fontes de lucro provenientes da inovaçao. 

Finalmente, hã que se considerar ainda,. as idéias de que, parte do lucro, pode 

ser rendimento implícito de um fator de produção ou rendimento de uma escassez 

artificial provocada por um monopólio (18). 

(17) Para uma melhor anãlíse dessa teoria vide Joseph Schumpeter, 
Teoria do Desenvolvimento Econômico 

(18) 

Editora Fundo de Cultura - 1961 

Para uma melhor anãlise vide Paul 
Introdução à Análise Econômica 
Editora Agir- 1966 (pags. 287 e 

Samuelson, 
29 vol. 
seguintes) 
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Por sua vez, o lucro pode ser entendido de várias maneiras, dependendo da are a 

de estudo em que ele esteja sendo analisado. 

"A palavra lucro tem significado diferente para os homens de negócios, contado

res, cobradores de impostos, operários e economistas, e é frequentemente usada 

num sentido vago e ·polêmico, que esconde seu significado real e destroi a base 

da discussão" (19). 

A noção mais comum de lucros e que esses representam ganhos reais sobre o capi

tal dos acionistas. Se bem que esta. idéia possa ser aceita por economistas e 

contadores, "o lucro absolutamente exato de uma empresa só poderá ser efetiva

mente apurado no fim de sua vida" (20) . 

Mas como as empresas tem um período de vida, em princípio, indeterminado, ne

cessário se faz um sistema em que os lucros sejam medidos periodicamente. 

E e sobre esse sistema de medição que surgem as discórdias entre os economis~ 

tas e contadores. 

O ponto central dessa discordância de natureza técnica é o que deve ser conside

rado como receita e custo e como essa receita e custo devem ser consideradas. 

O cálculo do lucro para um dado período de tempo envolve as seguintes variáveis: 

R = receita lÍquida de vendas 

C = custos correntemente incorridos e dispêndios feitos em 
perÍodos anteriores e que devem ser imputados ã receita 
corrente de vendas. 

(19) Dean, .Joel 
Economia de Empresas 
Editora Fundo de Cultura - 1964 

(20) Dias, Ivart Pinto 
Hodificações do Patrimônio 
EAESP da Fundação Getúlio Vargas 



V = insumos de capital de risco, isto e, capital dos acio
nistas 

i = custo de oportunidade aplicável por unidade de V 
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O lucro pata o economista é apresentado como o resultado de R- C- iV, enquanto 

que para o contador este lucro é traduzido pelo resultado de R - C. 

O segundo ângulo da discordância parece ser maior que o primeiro. 

"Para o contador, a renda lÍquida é essencialmente um testemunho histórico do pas

sado. Para o economista é essencialmente uma especulação sobre o futuro" (21). 

O contador procurando manter padrÕes de grupo, relata fatos históricos, evitando 

especulação sobre o futuro. Ele mede a renda lÍquida achando a diferença entre 

o patrimÔnio no início e no fim do perÍodo. 

O balanço do economista, por sua vez, deriva inteiramente das expectativas de ren

dimentos futuros. Desta maneira, a renda lÍquida é estimada considerando-se todas 

as possíveis mudanças futuras nos valores que envolvem as operaçÕes da firma. Es

ta renda lÍquida estimada poderia ser inteiramente distribuída sem que houvesse uma 

diminuição do capital real dos acionistas. Apesar de sua validade teórica, esse 

conceito de renda lÍquida de negócios é um ideal inatingível. 

O tratamento da depreciação e dos ganhos e perdas de capital, bem como o problema 

dos custos correntes "versus" custos históricos, estão enquadrados dentro da dis

cordância de natureza técnica entre os contadores e economistas (22). 

Somente numa econonúa esta'cionaria com seus preços congelados e que os contadores 

(21) Dean, Joel - op. cit. 

(22) Para uma análise desses pontos, vide Joel Dean 
op. cít. (pags, 34 e seguintes) I 
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e economistas, desde que se introduzisse a variável custo de oportunidade, chega

riam à mesma estimativa de renda lÍquida. Porém, no dinamismo do mundo real dos 

negócios, as estimativas de renda lÍquida feitas por contadores e economistas são 

tão diferentes quanto seus conceitos. 

A importância de qualquer um dos sistemas de medição, para o processo decisório 

no mundo dos negócios é indiscutível e a substituição de um sistema pelo outro 

trará mais problemas do que o seu uso combinado. 

f oportuno ainda fazer algumas consideraçÕes sobre o tratamento do lucro. 

Para alguns, o lucro é um indicador de eficiência nos negÓcios. Apesar de que 

ele possa ser considerado como tal, na realidade, faz parte de um conjunto de 

indicadores, onde a maximização da riqueza dos acionistas deve ser o principal. 

O lucro nao pode ser utilizado como único indicador de eficiência da gerencia 

em decorrência dos seguintes aspectos: 

a) o poder do monopÓlio nao se relaciona necessariamente com a eficiência 

da gerência; 

b) as mudanças imprevisíveis no meio ambiente que afetem a receita e/ou 

os custos não devem ser atribuÍdas ã gerência; 

c) um alto lucro pode ter sido conseguido à custa da destruição do mercado 

e da própria organização da firma. f o caso do lucro a curto prazo em 

detrimento do lucro a longo prazo. 

Finalmente, apesar de que o lucro pode ser aumentado pela elevação do preço ou da 

produção, ou pela redução dos custos, é preciso estar atento em minimizar a tri

butação, se essa já não foi incluÍda nos custos. Com efeito, a atual carga tri

butária e a complexidade da legislação fiscal na maior parte dos países, pode 

permitir que um éorreto tratamento da variável tributária acrescente um valor 

considerável ao lucro da empresa.· 
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Se o lucro se constitui num dos principais critérios para a decisão sobre dividen

dos, a maneira pela qual esse lucro é medido apresenta importãncia para o estudo 

dessa terceira grande decisão de finanças. 

Jã foi visto anteriormente que os lucros contábeis podem se apresentar de urna ma

neira diferente dos lucros econÔmicos. Portanto, a decisão sobre· dividendos deve 

ser tornada a partir de um lucro contábil ajustado, onde critérios contábeis de 

medição estejam, dentro do possível, associados a critérios econômicos de medição. 
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2.2 - A POLTTICA DE DIVIDENDOS E SUA If,1PORTIINCIA 

o. principal aspecto. a ser considerado no estabelecimento da política de dividen

dos de uma empresa é a divisão de seus lucros entre pagamento aos acionistas e 

retenção dos mesmos. 

O pagamento aos acionistas é feito através dos chamados dividendos de ativo. O 

dividendo de ativo mais comum é aquele pago em dinheiro, embora hajam registros 

de pagamento de dividendos através da distribuição de açÕes de outras companhias, 

principalmente subsidiárias, ou mesmo através da distribuição de estoques. Al

gumas destilarias de uísque e indústrias de cosméticos já se utilizaram desse 

terceiro tipo de pagamento de dividendos de ativo (23). 

O pagamento de dividendos de ativos reduz o valor patrimonial da firma, uma vez 

que distribui alguns de seus bens ou direitos. 

A retençao de lucros, que encontra na sua Última forma a distribuição de dividen

dos em açÕes, ou bonificação em ações, tem sido frequentemente usado nos Últimos 

anos. 

Esta forma de dividendo, como não diminui o valor do ativo da empresa, nao altera 

o seu valor patrimonial. Esta prática simplesmente divide o capital dos acionis

tas em um·nÚmero maior de papéis, sendo a sua distribuição feita na proporção das 

ações mantidas por acionista. 

Durante o desenvolvimento deste trabalho, a expressao "dividendo" será utilizada 

para denonúnar o dividendo em dinheiro e a expressao 11""'onificação 11
, por sua vez, 

deverá ser entendida como dividendo em açÕes. 

(23) Johnson, Robert W. 
"Financíal Management" 
Allyn and Bacon, Inc. - 1971 

Nemmers E.E., & Grunewald A.E. 
"Basic Managerial Finance" 
Holt, Rinehart and Winston, Inc. - 1970 
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A importância da política de dividendos está na relação direta de sua influência 

no valor de mercado da empresa. 

Na fase introdutória desse trabalho foi dito que.a decisão sobre dividendos seria 

capaz de provocar impacto no valor de mercado da ação da empresa. 

No entanto, esta afirmativa ê contestada por alguns estudiosos de finanças de re

nome internacional, tais como F. Modigliani e M. Miller. 

*A posição de Modigliani e Miller (24). 

MM defendem a posição de que a política de dividendos da firma não afeta o valor 

corrente de suas ações, sendo esse valor determinado unicamente pelo poder de 

gerar lucros que a firma apresente através de sua estrutura de ativo. 

Os pressupostos básicos da posição de MM sao os seguintes: 

a) "Mercados de capitais perfeitos" que se caracterizam por: informaçÕes 

disponíveis a um custo zero; transaçoes instantâneas sem implicar em 

custo; impossibilidade de um comprador ou vendedor isolado provocar 

impacto no preço da ação; e inexistência de diferentes taxas de impos~ 

tos para retençã~ ou distribuição de lucros. 

b) "Comportamento racional" dos investidores traduzido por uma preferên-. 

por mais riqueza e por uma indiferença ã·forma de aumento dessa riqueza. 

c) "Certeza perfeita" de todos os investidores sobre os futuros programas 

de investimentos e de lucros de cada firma. 

(24) Modigliani F. & Miller Merton 
"Di vidend Policy, Growth and the Valuation o f Shares" 
Journal of Business XXXIV - Outubro 1961 

Van Horne, J. - op. cit. 
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Para MM, o preço de mercado de uma açao no tempo zero é definido como igual ao 

valor presente do dividendo pago no tempo 1 mais o valor presente do seu preço 

de mercado no tempo 1, ou seja: 

onde 

Po = 1 (2 - 1) 
1 + p 

-Po = preço de mercado da açao no' tempo zero 

p = taxa de capitalização da firma dentro da classe de risco 
(suposta constante ao longo do tempo) 

D
1 

= dividendo pago nó tempo 1 

P1 = preço de mercado da ação no tempo 1 

Se n é o numero de açÕes existente no tempo zero em e o numero de novas· açÕes 
-lançadas no tempo 1 ao preço P1 , a equaçao (2 - 1) pode ser escrita como abai-

xo: 

1 nPo = _...:;_ __ (2 - 2) 
(1 + p) 

ou seja, o valor da empresa no tempo zero é o valor presente de. tod~os dividen

dos pagos no tempo 1 mais o valor total de suas ·ações no tempo l menos o valor 

total das novas açÕes lançadas. 

-Se o valor total das novas açoes lançadas e 

mP =I-(X-nD) 
1 1 

(2 - 3) 

onde I = total dos novos investimentos durante. o perÍodo I 

X = total dos lucros lÍquidos da firma durante o perÍodo I 

o valor global de financiamento pela venda das novas açÕes é determinado pelo to

tal de investimentos no período 1, não financiados por lucros retidos. 



30 

Através de um artifício matemático de substituição da equaçao (2 - 3) na equaçao 

(2- 2), nDl, e cancelado, encontrando-se a expressao abaixo: 

1 nPo = _ __;:;,..__ [ (n + m) P 
1 

- I + X J (2 - 4) 

(1 + p) 

Desde que D
1 

nao aparece na expressao acima, 11ll concluem que X, I, (n + m) P1 e .f. 

sao independentes de D
1 

e consequentemente, o valor da firma é independente de 

sua decisão sobre dividendos. E se o aumento de dividendos é neutralizado pela 

diminuição do valor final da açãc, o investidor é indiferente a retenção de lu

cros ou pagamento de dividendos. A sua única preocupação é com o fluxo de lu

cros futuros da firma. 

MM sao capazes de sustentar a sua posição sobre a irrelevãncia da decisão sobre 

dividendos mesmo abandonando um dos seus pressupostos bãs ices, o da certeza per

feita, 

De acordo com seus argumentos, dadas duas firmas com idêntico risco de negócio 

e mesmas perspectivas de lucros futuros e políticas de investimentos, a "racio

nalidade simétrica de mercado" provocaria o mesmo preço de ação para ambas as 

firmas. Esta "racionalidade simétrica de mercado" é decorrência do comportamento 

racional do investidor, um outro pressuposto de MM. 

Qualquer diferença nas políticas de dividendos das duas firmas nao afetaria o pre

ço de suas açoes, pois o valor presente dos dividendos recebidos maia o valor ter~ 

minal sera sempre o mesmo. 

A posição de MM sobre a importãncia da decisão sobre dividendos implica numa con

sideração curiosa sobre estrutura e custo de capital da firma. Se a decisão so

bre dividendos é irrelevante para a maximização do valor da ação, a forma pela 

qual as oportunidades de investimento serão financiadas é também .irrelevante. O 

financiamento através de ~apitais de terceiros poderá ser tao satisfatório quanto 

o financiainentO B:través· de· lUcros retidoS. ou mesmo' emiSsão de novas açoes. 
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:1uitos sao os argumentos contrários a posiçao de MM, principalmente naquilo que 

se refere a aspectos da incerteza e imperfeiçÕes no mercado, como será visto mais 

adiante. 

A concordância com a posição de MM, ou seja, de que o investidor é indiferente 

entre dividendos e ganhos de capital, leva à aceitação da polÍtica de dividendos 

como uma decisão de financiamento. 

* A política de dividendos como uma decisão de financiamento. 

De acordo com Solomon "num mundo de investidores e administradores perfeitamente 

racionais, os dividendos podem ser considerados como um resÍduo passivo" (25). 

Em outras palavras, a política de dividendos é estritamente uma decisão de finan

ciamento. A distribuição de lucros sob. a forma de dividendos é função das opor

tunidades de investimento de que a firma dispÕe, oferecendo um retorno superior 

ao seu custo de capital. 

O pagamento de dividendos sera igual a zero, se a firma tem suficientes projetos 

de investimentos aceitáveis, e será de cem por cento, se a firma é incapaz de des'-
·, 

cobrir oportunidades de investimentos aceitáveis. Entre esses dois casos extremos, 

os dividendos pagos seriam uma percentagem qualquer dos seus lucros, entre zero e 

cem. Este princípio é conhecido como o Princípio Marginal de Retenção de Lucros. 

James E. Walter, que apresentou um dos primeiros modelos teóricos sobre dividen

dos, ilustra muito bem a política de dividendos como uma decisão de financiamento. 

A fÓrmula de Walter, como ficou conhecida, pode ser expressa dessa maneira: 

(25) Solomon, Ezra 
Teoria da 'Administração Financeira 
Zahar Editores - 19'73 

' 



onde 

p = 

D + r (E - D) 
p 

p 

P = preço de mercado da açao 

D = dividendos por açao 

E = lucro por ação 

r = retorno sobre o investimento 

p = taxa de capitalização de mercado 
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(2 - 5) 

A título de exemplo, se, r = 0,12, p = 0,10, E= $4 e D = $2, o preço de 

mercado da ação seria (26): 

2 + (0,12/0,10) (4- 2) 

p = = $ 44 

0,10 

O pagamento ótimo de dividendos seria aquele que maximizasse o preço de mercado 

da ação e seria determinado através da variação de dividendos por ação. 

A partir da interpretação da fÓrmula de Walter, o pagamento ótimo de dividendos 

seria zero, se E e maior do que~· 

o + (0,12/0,10)· (4 -0) 

p = $ 48 

o ,lO 

(26) Van Horne, J. - op. cit. 
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Se r e menor do que E_, o pagamento Ótimo de dividendos deveria ser cem por cento 

do lucro por ação. No exemplo acima, se r = 0,08 e p = 0,10, o preço de mer

cado da ação seria: 

2 + (O ,08/0 ,10) (4 - 2) 

p = = $ 36 

o ,10 

Entretanto, com um pagamento de cem por cento do lucro por açao, o preço de mer

cado da ação seria maximizado. 

4 + (0,08/0,10) (4- 4) 

p = = $ 40 

0,10 

Para aqueles casos em que E é igual a E.• o preço de mercado da ação seria insen

sível a urna menor ou maior distribuição de dividendos. 

Apesar de toda a argumentação lÓgica sobre a irrelevância da política de dividen

dos, aliada ã diferença de taxação favorável ao ganho de capital em detrimento de 

dividendos, "a prática geral (das empresas) é tratar os dividendos corno uma variá

vel política ativa ..• " (27). 

* A importância da polÍtica de dividendos, 

Muitos são os argumentos apresentados em favor da relevância da política de divi

dendos dentro do contexto de maxirnização da riqueza dos acionistas. 

(27) Solornon, Ezra - op. cit. 
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Em outras palavras, a decisão sobre dividendos influencia o valor de mercado da 

ação (28), o que faz com que o investidor não seja indiferente ã divisão dos flu

xos de lucros entre dividendos e lucros retidos. 

a) A resolução de incerteza. 

Dentro da teoria de finanças, duas sao as escolas sobre política de dividendos. 

A primeira delas, como jã foi visto anteriormente, tendo Modigliani e Miller entre 

os seus afiliados principais, defende a posição de que, em condiçÕes especiais e 

dada a polÍtica de investimento de uma firma, o investidor é indiferente ã sua 

política de dividendos. 

A segunda escola, cujos maiores expoentes sao Myron Gordon e John Lintner, argumen

tam que.a expectativa de ganhos de capital proveniente da retenção de lucros ofe

rece um maior grau de risco do que as expectativas de dividendos. 

Gordon argumenta ainda, que,a incerteza dos investidores aumenta a uma taxa dire

tamente proporcional. ã distância.no futuro de possíveis recebimentos de caixa . 

. Se aceitamos que os investidores tem aversao a risco, a redução do pagamento de 

dividendos em favor da retenção de lucros pode provocar um declÍnio do preço de 

mercado da açao. Em outras palavras, os lucros de uma firma com uma baixa taxa 

de pagamento de dividendos seriam capitalizados a uma taxa maior do que os lu

cros de uma firma com uma alta taxa de pagamento de dividendos. 

Os investidores, portanto, estariam dispostos a pagar um prêmio extra por uma 

ação que resolvesse a sua incerteza sobre os seus futuros fluxos de caixa. 

(28) Walter, James E. 
"Dividends Policy: Its Influence on the Value of the Enterprise" 
Joumal of Finance 18 - 'Maio 1963 
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Dois outros argumentos a favor da relevância das polÍticas de dividendos estao 

intimamente relacionados com ·a problemática de resçlução de incerteza por par

te dos investidores. 

O primeiro deles e o conteúdo informativo que tem os dividendos. 

A estabilidade ou a mudança da taxa de pagamento de dividendos é uma informação 

dada pela firma aos investidores sobre a sua capacidade de gerar lucros e pagar 

dividendos. 

"Num·mundo incerto em que as afirmativas verbais podem ser ignoradas ou mal in

terpretadas, a açao dos dividendos proporciona um meio definido de se fazer uma 

afirmativa que fale mais alto do que mil palavras" (29). 

Se uma firma muda a sua taxa de pagamento de dividendos, os investidores poderão 

acreditar que ela está anunciando uma mudança na sua rentabilidade esperada, in

fluenciando consequentemente-o valor de mercado ·de sua ação. 

Isso se totna mais verdadeiro na medida em que se constata. uma forte tendência 

para manter um nível particular de dividendos, mudando-o somente quando houver 

segurança por parte da firma de que as novas taxas de pagamento serão mantidas 

por um período razoável de tempo. 

O pagamento de dividendos, promovendo a empresa através do seu caráter informa

tiv9 pode também facilitar o levantamento de recursos financeiros externos por 

meio da emissão e lançamento de novas aÇÕes no mercado de capitais. 

f bem verdade que esse meio de comunicação com os investidores pode ser muito 

(29) Solomon, Ezra - op. cit. 
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oneroso, quando se considera os impostos pessoais desses investidores e as des

pesas com o levantamento de recursos externos à empresa, necessários à manuten

ção da mesma posição de liquidez e financiamento d~ sua expansão. 

f interessante mencionar que Modigliani e Miller nao negam o conteÚdo informa

cional dos dividendos, defendendo que a possível variação. no valor da açao 

provocada pelo pagamento de dividendos e consequência da mudança nas·expectativas 

de lucros futuros e não da política de dividendos em si. 

O segundo argu~ento a favor da relevância da política de dividendos, relacionado 

ainda com a resolução de incerteza, é o da preferência por lucros correntes. 

"Existe um numero suficientemente grande de investidores que tem uma preferência 

irracional pelos dividendos, em vez de. ganhos de capital" (30) • 

• 
Esse tipo de investidor existe no mercado de capitais e depende dos dividendos, 

como uma de suas principais fontes de rendimento. 

Modigliani e Miller argumentam que esse tipo de investidor sempre poderá vender 

parte de suas ações para obter lucros periódicos. 

Entretanto, a incerteza sobre o preço de venda de suas açoes e o inconveni-ente da 

venda periódica de paÚe de sua carteira de títulos ao lado dos custos de transa

ção, podem levar certos investidores a ter.uma preferência por dividendos corren

tes em detrimento de ganhos de capital. 

A posição de irr.elevância da polÍtica de dividendos, apesar disso, continua in

sustentável segundo alguns, uma vez que. o mercado como um todo não pode ter uma 

(30) Solomon Ezra- op. cit. 
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preferência sistemática por dividendos correntes. Esta colocação é conhecida co

mo a "teoria de clientela", segundo a qual, se há investidores que preferem di

videndos correntes, há também investidores que preferem ganhos de capital. Isto 

levaria a empresa a atrair uma "clientela" de investidores cujas preferências se

jam compatíveis com,a sua política de dividendos. 

b) Custos de transaçao. 

Os custos de transaçao que normalmente estao presentes. na venda de açoes sao ou

tro argumento que 'favorece a posição de rele,vância da política de·dividendos. ,. 

Todas as vezes em que a firma retiver todo o seu lucro, ou parte dele, aqueles 

acionistas que nao tenham satisfeito plenamente sua necessidade de lucros corren

tes venderão parte de suas açÕes, incorrendo dessa maneira em custo de transação. 

Portanto, os custos de transaçao favorecem os dividendos correntes, em detrimento 

da retenção de lucros. 

c) Impostos pessoais. 

A incidência de impostos pessoais sobre os rendimentos de dividendos e normalmen

te maior do que sobre os rendimentos provenientes de ganhos de capital. Portanto, 

a faixa de taxação pessoal em que. se encontram os acionistas de uma firma, pode 

influenciar o desejo por dividendos. 

Isto e mais verdadeiro ainda, quando se trata de empresas fechadas, onde a decisão 

sobre a política de dividendos é tomada p.elos seus maiores acionistas (31). 

(31) O autor conhece algumas empresas cuja distribuição de dividendos é profunda
mente afetada pela faixa de taxação onde se encontram os seus principais 
acionistas. 
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John Brittain, em seu estudo a respeito· de Índices de pagamento de dividendos de 

empresas americanas, constatou que no perÍodo de 1920-60 esses Índices tendiam a 

alterar no sentido inverso da variação da diferença entre o imposto pessoal sobre 

dividendos e imposto pessoal sobre ganhos de capital. 

d) Custos de lançamento. 

Uma empresa em contínua expansao necessita de fundos crescentes para o financia

mento de suas novas oportunidades de investimentos. 

Para que o seu risco financeiro se mantenha inalterado, parte desses fundos devem 

ter origem nos recursos de seus acionistas. 

Se uma firma paga dividendos, sem antes atender o Princípio Marginal da Retenção 

de Lucros, te rã que lançar novas açÕes no mercado, sob pena de não poder financiar 

suas novas oportunidades de investimento a um risco financeiro constante. 

Os custos de lançamento dessas novas açoes irão onerar os recursos utilizados pe

la firma no seu programa de expansão, uma vez que, se esses recursos tivessem ori

gem na retençao de lucros, a firma não teria incorrido nesses custos. 

E preciso mencionar ainda, que quanto menor o tamanho do lançamento, maior o cus

to unitário por ação lançada. 

Resumindo, a resolução da incerteza, traduzida também pelo conteúdo informativo 

dos dividendos e pela preferência por lucros correntes, ao lado da existência d~ 

custos de transação, são argumentos que favorecem a distribuição de dividendos em 

detrimento da retenção de lucros. 

Os impostos pessoais e os custos de lançamento, por outro lado, sao argumentos 
' 

que favorecem a retenção de lucros em lugar da distribuição de dividendos. 
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A existência de argumentos favoráveis e desfavoráveis a uma determinada divisão 

de lucros entre retençao e distribuição, independente de uma dada política de 

investimento, é suficiente para que seja aceito o fato de que a política de di

videndos e importante dentro do contexto de maximização da riqueza dos acionis

tas. 
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2.3 - FATORES DETERMINANTES DA POLfTICA DE DIVIDENDOS 

Ao lado da problemática do lucro e dos argumentos quanto à relevância da decisão 

.sobre dividendos, já mencionados anteriormente, outros fatores devem ser conside

rados como determinantes da política de dividendos. 

a) Posição de liquidez e capacidade de obtenção de recursos. 

A posição de liquidez e um dos fatores mais importantes na determinação da polÍ

tica de dividendos. 

Uma firma pode apresentar um lucro muito alto num determinado perÍodo e nao ter 

capacidade de pagar dividendos por causa de sua posição de liquidez. 

Esse problema é maior quando se trata de firmas em crescimento, ocasião em que 

todos os recursos estão comprometidos com os programas de expansão. 

Por outro lado, a expansao exige normalmente uma posição de liquidez suficiente 

para atrair financiamentos externos à empresa sem variação significativa no seu 

custo de capital. 

Portanto, os fluxos de caixa devem ser considerados quando da decisão sobre di

videndos, uma vez que eles podem se constituir em um fator limitante à capacida~ 

de da firma em pagar dividendos. 

·A capacidade da firma em obter recursos adicionais pode ser considerada como um 

dos fatores determinantes de sua polÍtica de dividendos e está relacionado com a 

problemática de liquidez. 

Se uma firma tem acesso fácil ao mercado de capitais e/ou boas condições de obter 

empréstimos, pode se tornar flexível em relação ao seu Índice de pagamento de di

videndos. 

As grandes empresas, normalmente, apresentam uma alta capacidade de obtenção de 

recursos e por isso, apresentam melhores condiçÕes de pagamento de dividendos. 
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O inverso acontece com as empresas pequenas e pouco conhecidas, as quais sao obri

gadas a reter a maior parte dos seus lucros para financiamento de sua expansão ou 

solução de seus problemas de liquidez. 

b) Fatores legais. 

Alguns fatores de natureza legal podem influenciar a política de dividendos de 

uma firma. 

Esses fatores tem origem em leis governamentais e estatutos da firma e sao tradu

zidos por restrição ou incentivo ã distribuição de dividendos. As provisÕes legais 

são exemplos de restrição ã distribuição de dividendos, e a proibição de gratifi

cação da diretoria, quando não hã pagamento de dividendos, ê um exemplo de incen

tivo ã distribuição de lucros. 

c) Contratos de financiamento. 

Os contratos de financiarnneto, principalmente quando envolvem longo prazo, podem 

restringir a capacidade da firma em pagar dividendos. 

Esses contratos de financiamento, visando proteger o credor, podem apresentar 

cláusulas determinando restriçÕes ã política de dividendos da empresa. 

d) Estabilidade dos lucros e dos dividendos. 

A estabilidade dos lucros oferece urna maior segurança sobre os lucros futuros. 

Uma firma com lucros estáveis pagara mais facilmente altos Índices dé dividendos 

do que uma firma com lucros variáveis. 

Isto decorre do fato de que a firma cujos lucros sao variáveis, em princípio, pre

fere reter a maior parte de seus lucros a fim de ter condiçÕes de manter os seus 

dividendos estáveis naqueles anos em que ocorram reduçÕes reduções nos seus lucros. 
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Apesar de que dividendo ê função de lucro, a prática tem demonstrado que os di

videndos, em termos absolutos, são mais estáveis do que lucros e maiores em al

gumas circunstâncias especiais. 

Os dividendos ajustam-se lentamente ãs mudanças nos níveis de lucros e uma vez 

aumentados, hâ um esforço muito grande para mantê-los no novo nível, caso os 

lucros voltem ao seu estágio anterior. 

Parece haver um consenso de que os investidores estarão dispostos a pagar um 

prêmio para aquelas açÕes que oferecem uma estabilidade histórica de dividendos. 

O conteúdo informacional e o desejo por lucros correntes, ambos jâ analisados 

anteriormente, podem ser considerados como os principais responsáveis por esse 

aspecto positivo da estabilidade de dividendos. 

Portanto, o histórico da política de dividendos de uma firma ê uma variável que 

deve ser considerada no estabelecimento das suas polÍticas de dividendos. 

e) Taxa de expansao. 

A expansao de uma firma pode ser financiada com uma combinação qualquer de re

cursos de terceiros, emissÕes de novas açÕes e retenção de lucros. 

Para os perÍodos de expansao acelerada, usualmente torna-se necessário a utili

zação máxima dessas três fontes de financiamento, dentro de uma combinação ótima 

diante das circunstâncias vigentes. 

A prática tem mostrado que firmas em expansao acelerada pagam menos dividendos 

do aquelas em crescimento normal, crescimento igual a zero ou declinio. 

É bem verdade que, por mais acelerada que seja a expansao de uma firma, ela ten

de a pagar algum dividendo, pelo seu conteÚdo informacional, embora seja obriga

da a emitir novas ações para recuperar os recursos saídos sob a forma de distri

buição de lucros. 
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f) Taxa interna de retorno. 

A taxa interna de retorno obtida pela firma pode ser considerada também como fa

tores determinantes de sua política de dividendos. 

Se a sua taxa de retorno interno, inclusive para o reinvestimento financiado pe

la retenção de lucros, é superior ãs taxas de mesmo grau de risco disponíveis no 

mercado, a nao distribuição de dividendos poderá ser justificada diante dos seus 

acionistas e até mesmo incentivada por eles. 

Se o inverso se verifica, os acionistas poderão demonstrar o seu desacordo atra

vés da venda de suas açÕes no mercado, provocando,em alguns casos, uma queda nos 

seus preços. Ê o que ocorre com firmas com poucas oportunidades atrativas de in

vestimento e cuja gerência insiste em aproveitá-las, apesar dos seus acionistas 

disporem de melhores oportunidades de alocação de seus recursos no mercado. 

g) Controle acionário. 

Uma outra variável a ser considerada é o efeito das fontes alternativas de finan

ciamento no controle acionário da firma. 

Uma alta distribuição de dividendos hoje pode provocar uma necessidade de emissão 

de novas açÕes em futuro prÓximo. 

Dependendo da defasagem de tempo entre a distribuição de dividendos e a chamada 

para aumento de capital, os acionistas principais poderão não dispor de recursos 

para subscrição de novas açoes e com isso ter reduzido as suas posiçÕes no con

trole acionário da firma. 

Por essa razao, os acionistas majoritários estão ma~s inclinados a preferirem a 

retençao de lucros como fonte alternativa de financiamento de novos projetos de 

investimento. 

h) Necessidade de mudança da estrutura de capital. 
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Algumas firmas poderão reter lucros em função da necessidade de mudança na sua 

estrutura de capital. 

Os lucros retidos gerarao recursos que poderão ser utilizados para pagamento de 

suas obrigaçÕes com terceiros, reduzindo, em princÍpio, o seu risco financeiro 

e possivelmente o seu custo de capital. 

Naturalmente, que esse nao é um procedimento normal para empresas em expansao 

acelerada, cujas necessidades de fundos as obrigam a explorar ao mâximo qual

quer fonte disponível de financimento. 

i) Inflação. 

Um período de inflação e caracterizado pelo aumento de preços de bens e serviços, 

gerando lucros fictícios para as empresas. 

As técnicas contábeis podem nao ser utilizadas adequadamente na solução do pro

blema dos lucros fictícios e a empresa iniciar um processo de descapitalização 

em função de sua política de dividendos. 

Por outro lado, e difícil convencer os acionistas de que a firma nao pode aumen

tar a sua taxa de pagamento de dividendos, por ocasião da apresentação de lucros 

fictícios, sob a pena de reduzir o seu poder de lucros. 

Mas, na realidade, o que tem ocorrido na prâtica e uma redução das taxas reais 

de pagamento de dividendos durante períodos de inflação. 

j) Ciclo de negócios. 

O nível da atividade econÔmica flutua de ano para ano e causa uma certa insta

bilidade no fluxo de lucros de cada firma e nas oportunidades disponíveis de 

investimento. 

Durante uma expansao acelerada do sistema econômico ocorre uma baixa taxa de 

pagamento de dividendos na maior parte das firmas, motivada pela necessidade de 
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financiamento das oportunidades disponíveis de investimento. 

Por ocasíao de um perÍodo de pequena expansao, ou mesmo recessao, a firma deve 

pagar dividendos através de uma taxa mais alta, não só pelo fato de que hâ 

redução de seus lucros nessas ocasíoes e a estabilidade de seus dividendos con

tínua sendo desejável, mas também, porque as oportunidades de investimento com 

q~e conta nao sao numerosos. 
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2.4 - A DECISAO SOBRE DIVIDENDOS 

A decisão sobre dividendos, considerado os seus fatores determinantes, menciona

dos na seção anterior, pode ser vista dentro de uma abordagem simplista como a 

divisão do lucro entre retenção e pagamento de dividendos (32). 

A responsabilidade pela decisão sobre dividendos varia de acordo com o tipo da 

empresa, embora o objetivo Óbvio dessa decisão e o de favorecer o acionista e 

com isso maximizar o valor de mercado da ação. 

Entretanto, como este favorecimento pode ser feito dentro de um critério racio

nal e de perspectiva de médio e longo prazo, a decisão sobre dividendos pode, 

em alguns casos, gerar conflitos de interesses de grupos. 

Ao mesmo tempo, a decisão sobre dividendos pode atrair investidores que se mos

trem identificados com a polÍtica por ela traduzida. É a chamada "teoria da cli

entela", jâ mencionada anteriormente e que, pelo fato de não funcionar perfeita

mente no mercado, deixa de solucionar de uma maneira completa a maior parte dos 

conflitos entre os grupos de interesses ligados ã empresa. 

* A firma individual e a decisão sobre os lucros. 

A firma individual se caracteriza pelo fato da propriedade e gerencia estarem as

sociadas a uma sô pessoa. 

A decisão sobre os lucros e tomada pelo prÓprio proprietário e pode parecer, a 

primeira vista, uma decisão livre de conflitos de interesses. É bem verdade que 

(32) Nemmers E.E. e Grunewald A. E. - op. cit. 
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nao hâ o conflito de interesses a um nível coletivo, visto nao haver grupos di

retamente envolvidos com a empresa. Mas o conflito existe a um nível individual. 

O proprietário terá que optar entre as alternativas de expansao de seus negócios 

ou de aumento do seu padrão de vida, a primeira facilitada pela retenção do lu

cro e a segunda pela sua distribuição. 

Desde que o crescimento da firma exerce atraçao sobre o seu proprietário, por 

razÕes que incluem até mesmo um certo orgulho pelo sucesso empresarial, ele se 

sentirá inclinado a reter lucros e com isso financiar a expansão de seus negócios. 

Por outro lado, a sua propensao marginal a consumir pode exercer pressao na sua 

decisão, no sentido de uma maior distribuição de lucros e consequente aumento de 

seu padrão de vida. 

É bem verdade que esse conflito se manifestá na prÓpria pessoa que tem o poder 

de decisão e portanto pode-se conseguir um equilÍbrio conveniente dos interesses 

conflitantes, o que não ocorre com tal facilidade em outros tipos de estruturas 

societárias de firmas. 

* A firma coletiva e a decisão sobre lucros. 

Na maioria das firmas coletivas, no sentido em que a expressao é usada neste tra

balho, a gerência e a propriedade também não estão dissociadas. O que a distingue 

da firma individual e o número de pessoas que estão envolvidas na sua propriedade 

e gerência. 

O conflito mencionado para o caso da firma individual passa a um nível coletivo 

com alguns sócios preferindo uma expansao mais râpida dos negócios e outros de

sejando um aumento do padrão de vida. 

Alem disso, os sócios podem se encontrar em níveis diferentes de taxaçao de im

posto pessoal e com isso entrarem em conflito no que se refere ã decisão sobre 

os lucros. 
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O equilÍbrio dos interesses conflitantes na firma coletiva, obtido a partir de 

uma decisão colegiada, é mais difÍcil do que no caso da firma individual, embora 

esteja longe de representar a dificuldade com que este equilÍbrio é obtido no ca

so das firmas onde a sua gerência está dissociada da propriedade. 

*A sociedade anônima e a decisão sobre lucros. 

A sociedade anônima é aqui entendida como a empresa que tem o seu capital real

mente aberto ao pÚblico e onde a propriedade normalmente está dissociada da ge

rência. 

A característica de capital aberto desse tipo de sociedade, ao lado da separa

ção da gerência e propriedade, torna a solução do conflito de interesses mais 

difÍcil do que em qualquer outro tipo de sociedade. 

O capital aberto de uma empresa pressupoe a existência de vários grupos de acio

nistas que, em função da heterogeneidade, podem ter interesses conflitantes, em 

relação ao que seria conveniente como polÍtica de dividendos. É o conflito se 

manifestando ao nível de aciünistas. 

A heterogeneidade dos acionistas da sociedade de capital aberto permite a exis

tência de acionistas em diferentes níveis de taxação de imposto pessoal. 

Por outro lado, um grupo de acionistas pode desejar um crescimento rápido para 

a empresa enquanto que um outro grupo se sentirá inclinado a um crescimento len

to que possibilite uma distribuição de dividendos mais liberal. 

Portanto, alguns acionistas poderão estar interessados em gànhos de capital e 

outros em distribuição de altos dividendos. 

É bem verdade que a adoção pela firma de uma política constante de dividendos 

tende a atrair aquele tipo de acionista que melhor se identifica com essa polÍ

tica, reduzindo dessa maneira, a manifestação do conflito ao nível de acionistas. 
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A separaçao da gerencia da propriedade, por sua vez, pode provocar um conflito 

de solução mais difÍcil do que a necessidade de urna polÍtica constante de divi

dendos. 

Qualquer gerência profissional gosta de que a ela seja associada urna expansao 

rápida da firma e isso é facilitado por urna maior retenção de lucros. 

Por outro lado, a retenção de lucros desde que nao acompanhada por um aumento 

de recursos de terceiros na e·strutura de capital da empresa, tende a reduzir o 

risco financeiro, outra preferência da gerência profissional. 

Portanto, a gerencia profissional pode tentar reter, em alguns casos, urna par

cela maior dos lucros do que aquela economicamente justificável. 

Gordon Donaldson, numa abordagem ampla sobre o conflito latente entre os acio

nistas e a gerência profissional, faz alusão a manifestação desse conflito ao 

nível de política de dividendos (33). 

De acordo com sua abordagem, a gerencia profissional tem a retençao de lucros 

corno a sua fonte preferida de financiamento, seguida pela de empréstimos a lon

go prazo e por Último, emissão de novas açÕes. 

Por sua vez, os acionistas apresentam, de uma maneira geral, uma escala diferen

te de preferências de fontes de financiamento, ou seja, empréstimos a longo pra

zo, lucros retidos e emissão de novas açoes. 

O conflito de interesses se manifesta também naquilo que se refere a posiçao de 

(33) Donaldson Gordon 
"Financial Goals : Managernent vs Stockholders" 
Harvard Business Review, ·Maio - Junho 1963 
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liquidez da empresa. A distribuição de dividendos, prefer~ncia de alguns acionis

tas, normalmente reduz a posição de liquidez da empresa, fato esse, indesejável 

a qualquer ger~ncia profissional. 

De acordo com a posição de Donaldson, os acionistas, neste tipo de sociedade, es

tão se distanciando cada vez mais do centro de decisÕes da empresa, deixando-o a 

cargo da ger~ncia profissional, embora algumas decisões possam ser contrárias aos 

seus interesses de curto prazo. 

Portanto, o poder de decisão estâ nas maos da gerencia profissional, a qual tem 

a responsabilidade de encontrar uma posição de equilfbrio entre os interesses 

conflitantes dos vârios grupos ligados ~ empresa. 

Apesar de díffcil, este equilÍbrio nao· ê impossfvel, desde que a ger~ncia profis

sional esteja consciente da exist~ncia do problema e de suas dimensÕes básicas. 
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A POLTTICA OTIMA DE DIVIDENDOS 

Os argumentos apresentados em favor da relevância da política de dividendos, ao 

lado dos seus fatores determinantes, mostram que a decisão sobre dividendos não 

parece ser urna variável residual, corno sugere o PrincÍpio Marginal da Retenção 

de Lucros e sim urna variável ativa dentro da determinação do valor de mercado 

da açao. 

Urna vez considerada a relevânci~ da decisão sobre dividendos, o problema passa 

a ser a definição de urna política Ótima de dividendos dentro das várias alter

nativas disponívei~. 

*A posição de Weston e Brigharn (34). 

Weston e Brigharn admitem que a incerteza associada ao ganho de capital é maior 

do que aquela associada a dividendos, mas lembram também que a incidência de 

taxação de imposto pessoal é rnenqr sobre ganho de capital do que sobre dividen-:

dos. 

Apesar de alguns estudiosos de finanças, considerando a incerteza corno fator 

dominante, defenderem a distribuição de dividendos e de outros argumentarem que 

a diferença de taxação favorece a retenção de lucros, Weston e Brigham não se 

filiam a nenhuma dessas posiçÕes radicais e sugerem que a política Õtirna de divi

dendos varia de firma para firma e de que e muito perigoso generalizar neste ca-

so. 

(34) Weston, J.F. e Brigharn, E.F. - op. cit. 
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Naturalmente que a caracterfstica de flexibilidade da posiçao de Weston e Brigham 

elimina qualquer aspecto normativo em relação ã polftica de dividendos. 

*A posição de Solomom (35). 

Solomom, por sua vez, tratando o problema de uma maneira mais normativa, sugere, 

em termos pragmáticos, uma sequência de passos para a formulação de uma política 

Õtima de dividendos. 

O primeiro passo sera a determinação das inversoes brutas (C) a serem feitas em 

um determinado perfodo, considerando-se todos aqueles projetos cujas taxas in

ternas de retorno sejam superiores ao custo de capital da firma. 

Através do orçamento operacional, obtem-se uma estimativa dos recursos financei

ros brutos (Q) proporcionados pelas operaçÕes realizadas no período considerado. 

Esses recursos financeiros brutos incluem a depreciação e excluem os impostos 

e custos fixos. 

Por sua vez, deve-se considerar um certo acréscimo ou redução (N) nos fluxos pro

jetados de caixa em função do investimento lÍquido em capital de giro. 

Por outro lado, a manutençao da capacidade produtiva e do rendimento da empresa 

exige um reinvestimento (M) em seus ativos. 

Os recursos financeiros brutos ajustados e disponíveis para o reinvestimento, 

novos investimentos e distribuição de dividendos podem ser traduzidos pela ex-

pressao. 

(35) Solomom, Ezra - op. cit. 



R.F.B.A. = Q - N (2 - 6) 

O passo seguinte sera, considerando o investimento C-M, ·determinar o composto 

ótimo de financiamento externo e interno, esse Último obtido a partir da ex

pressão (2 - 6) 

F.I. = Q - N- M (2 - 7) 
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Desde que o risco financeiro (L) seja conhecido, a polÍtica Ótima de dividendos 

dependerá da relação entre a parcela do investimento a ser financiado pelo capi

tal subscrito e o fluxo lÍquido dos recursos financeiros internos que estao sen

do gerados. 

Portanto, a política ótima de dividendos e função·da seguinte relação: 

(1 - L) (C - M) (2 - 8) 
POD = 

(Q - N - M) 

Se a relação acima for uma fração pequena, uma política de dividendos altos e 

a mais indicada. 

De outra forma, quanto maior a fração, menores deverão ser os dividendos pagos, 

respeitando-se o nível histórico de pagamento de dividendos. 

De acordo com esse método, as firmas que possuem lucros estáveis, oportunidades 

contínuas de investimento, amplos horizontes de planejamento financeiro e acesso 

barato aos recursos de terceiros, podem adotar uma polÍtica de dividendos está

veis e o nível Ótimo de pagamento será função do volume e ·da qualidade da opor

tunidade de investimento, da utilização Ótima do risco financeiro e do volume e 

estabilidade da geração interna de recursos financeiros. 

Solomom sugere ainda, que esta posição nao é plenamente sustentável e so sera 

quando se conheça mais a respeito dos segredos das preferências do investidor 

e da avaliação do mercado. 
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* A·posição de Van Horne (36). 

A posição de Van Horne sobre a polÍtica Ótima de dividendos e bastante flexível. 

A partir do pressuposto de que essa polÍtica deve ser estabelecida pela firma, 

em consonância com o objetivo de maximização da riqueza de seus acionistas, ele 

admite que uma política ótima de dividendos 

bre a relevância da política de dividendos. 

e função da posição que se tem se-

Ainda sobre a relevância da política de dividendos alguns testes empíricos ba

seados em anâlise de regressão, sugerem que o pagamento de dividendos é .capaz 

de influenciar o valor de mercado da ação. 

A maior parte destes testes foi desenvolvida através de estudos setoriais de 

empresas e utilizando-se o seguinte modelo de regressão: 

p (2 - 9) 

onde 

p = valor de mercado da -açao 

D = dividendos -por açao 
-R = lucros por açao 

e = termo de erro 

O coeficiente de regressão encontrado para os dividendos (b 1) e normalmente maior 

(36) Van Horne, J. - op. cit. 
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e mais significativo do ponto de vista estatistico, do que o coeficiente de re

gressão encontrado para os lucros retidos (b2). 

A partir desse achado, a conclusão ê de que os dividendos sao mais importantes do 

que os lucros retidos, na determinação do valor de mercado da açao. 

A maior limitação dessa abordagem e que ela nao permite estabelecer um pagamento 

Õtimo de dividendos através da utilização do modelo de regressão linear. 

Por outro lado, o modelo nao considera variáveis importantes como :risco e cres

cimento e como consequencia, a diferença entre os valores de mercado das ações 

de duas empresas, cujos Índices de pagamento de dividendos sejam distintos, pode 

ter como razão o risco inerente a cada uma e não as políticas de dividendos ado

tadas, 

Da mesma forma, a variável crescimento pode ser responsável pela diferença entre 

o valor de duas empresas que utilizam Índices distintos de pagamento de dividen

dos. 

É bem verdade que a utilização de uma regressao mÚltipla permite manter constante 

a influência de. determinadas variáveis. Neste caso, a dificuldade passa a ser a 

atribuição de valores às variáveis risco e crescimento, uma vez que o interesse 

estâ nos valores atribuÍdos pelo mercado a essas variáveis. 

Uma outra restrição a utilização do modelo de regressao linear reside na possi

bilidade de erros na mensuração dos lucros. A diferença entre lucros apurados e 

lucros verdadeiros dentro do modelo de regressão linear, favorece a variável di

videndos. 

Os resultados desses testes empíricos podem ser também questionados quando se 

considera o fato de que os lucros tendem a variar mais do que dividendos, fa

vorecendo, desta maneira, a importância da variável dividendos dentro do modelo 

de rnaximização do valor da empresa. 

Com relação aos testes empÍricos realizados, dois deles merecem urna maior apre

ciação, principalmente pelo aspecto contraditõrio de seus resultados. 
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O primeiro deles, realizado por Brigham e Gordon, teve os investidores em empre

sas de aparelhos elétricos como amostragem e procurou analisar a indiferença en

tre dividendos e ganhos de capital desses investidores (37). 

Brigham e Gordon, através de um modelo de regressão linear e utilizando uma amos

tragem de sessenta e nove açoes de companhias de aparelhos elétricos, encontraram 

um coeficiente de regressão para o perÍodo da anâlise (1958- 1962), que indicava 

uma preferência dos investidores por dividendos correntes em detrimento a ganhos 

de capital, desde que todas as outras coisas mantenham-se constantes. A partir 

desses resultados, eles admitem que o custo de capital prÓprio aumenta com a ta

xa de retenção de lucros da empresa. 

Esses resultados sao contraditÓrios àqueles encontrados por Modigliani e Miller, 

em estudo empÍrico semelhante (38). 

Modigliani e Miller, utilizando um modelo de regressao variâvel em dois estâgios, 

ana1isaram o comportamento de açÕes da indÚstria elí1trica no perÍodo de 1954 a 

1957 e concluíram: que o efeito de dividendos na avaliação de açÕes deve ser des

prezado em função de sua pequena significância e alta incerteza. Para MM, o im

pacto de dividendos é meramente informacional. 

A partir dos resultados encontrados neste estudo. MM sustentam a posiçao de irre

levância da polÍtica de dividendos, embora a anâlise de regressao utilizada por 

eles tenha sido alvo de críticas, principalmente no que se refere a metodologia 

e mensuração das variâveis. 

Ambos os estudos investigaram o efeito simultâneo da polÍtica de dividendos, 

(37) Gordon, M.J. e Brigham, E.F. 
"Leverage, Dividend Policy and the Cost of Capital" 

Journal of Finance, XXIII - Março 1968 

(38) Miller, Merton H. e Modigliani F. 
"Some Estimativas of the Cost of Capital: Comments and Reply" 

American Economic Review LVI -·Junho 1966 
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alavancagem e crescimento, sobre o valor da firma. 

Esta abordagem simultânea, apesar de suas vantagens em termos de resultado para 

o estudo dos problemas de finanças, não permite a determinação isolada da influ

ência da variável dividendos no valor de mercado da ação. 

Prosseguindo na colocação de sua posição, Van Horne sugere que, uma vez reconhe

cida a importância da polÍtica de dividendos, o seu Índice Ótimo de pagamento 

seria determinado a partir do equilÍbrio das seguintes variáveis: 

a) projetos disponíveis de investimento cujas taxas internas de retorno 

sejam superiores ao custo de capital da firma; 

b) preferências dos investidores por dividendos concorrentes; 

c) custo de capital da retençao de lucros como sendo menor do que o custo 

de capital da emissão de novas açÕes; e 

d) níveis históricos de pagamento de dividendos. 

Se a firma dispÕe de projetos atraentes de investimento, deve alocar todo o seu 

lucro, ou parte dele, a esses projetos, considerando que os dividendos a serem 

distribuÍdos poderão vir a ser integralmente ou parcialmente financiados pela 

emissão de novas açÕes, com consequente variação do seu custo de capital. 

Pelo contrário, se a firma nao conta com projetos que justifiquem investimentos, 

deve distribuir todo o seu lucro, respeitando a necessidade de manter níveis 

históricos de pagamento de dividendos. 

Por outro lado, se a política de dividendos é reconhecida como irrelevante, a 

firma deve determiná-la a partir da decisão sobre investimentos, ou seja, consi

derando os projetos disponíveis e futuros, cujas taxas internas de retorno sejam 

superiores ao seu custo de capital. 
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Em outras palavras, a firma sõ distribuiria lucros na medida que nao mais con

tasse com projetos que oferecessem taxas internas de retorno, superiores ao seu 

custo de capital. ~ a utilizaçao do Princípio Marginal da Retençao de Lucros, 

em sua forma mais plena. 
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2.6 - A ALTERNATIVA DA BONIFICAÇ~O EM AÇOES 

A distribuição de dividendos em açoes, ou bonificaçao em açoes, ou ainda, sim

plesmente bonificação, tem sido usada com frequência nos Últimos anos. 

Na realidade, a bonificação é uma simples divisão do capital dos acionistas em 

um número maior de papeis, sendo a distribuição das novas açÕes feita com o cri

tério de proporção de açoes mantidas por acionista individual. 

"O dividend0 em a~iilo. é distribuJi.d~ SGll a ~0rma de açoes· e111 vez de dinh.eir0 e en-· 

volve uma simples transferência de valores contábeis da conta de lucros retidos 

para a conta de capital" (39). 

Esta forma de dividendos, como já foi dito anteriormente, em princípio, não in

fluencia o valor de mercado da empresa, uma vez que o valor de seus ativos con

tinua inalterado. 

Em teoria, a bonificação provocaria uma queda no valor de mercado da ação, to

das as outras coisas permanecendo constantes. Por exemplo: - se um acionista 

tem 1.000 açoes ao preço de mercado de $ 20, o seu capital e $ 20.000. Uma bo

nificação de 25% deveria fazer o preço de mercado da ação cair em $ 20 (1 -

1,00/1,25), ou seja, em$ 4, passando para$ 16, valor esse que deixa inaltera

do o capital do acionista, traduzido a partir da bonificaçao por 1250 açoes ao 

valor de $ 16 cada uma. 

Apesar de que, em teoria, o capital do acionista permanece inalterado, a bonifi

caçao apresenta vantagens para o acionista beneficiado e pode provocar uma vari

ação positiva no valor final de mercado da ação. 

(39) Weston J.F., Brigham E.F. - op. cít. 
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Na realidade, as vantagens da bonificação, sob o ponto de vista do acionista, 

são as verdadeiras responsáveis por uma eventual variaçao positiva do valor de 

mercado da ação, depois da queda de preço provocada pela bonificação. 

A primeira vantagem da bonificação é a incidência de impostos pessoais sobre os 

rendimentos provenientes de dividendos em dinheiro, que é normalmente maior, de 

que os rendimentos provenientes de g·anhos de capital. 

A segunda vantagem é de natureza puramente psicolÓgica e portanto so pode ser 

associada a um determinado tipo de acionista. 

Com efeito, alguns acionistas nao gostam de vender suas açoes originais, mesmo 

que seja mantido o valor do seu investimento inicial. Para eles, esta operação 

parece se revestir de uma natureza de desinvestimento e não de realização de 

um lucro. Portanto, a venda de "filhotes", como algumas vezes é conhecida a bo

nificação em açoes, pode ser um meio mais atraente de realização .de lucro, sob 

o ponto de vista psicolÓgico de alguns acionistas. 

A bonificação em açoes pode também ser interessante para certos acionistas, na

queles casos em que a firma mantém o mesmo dividendo em dinheiro por ação. 

Finalmente, a bonificação tem um caráter informacional e representa uma expecta

tiva de crescimento da firma, salvo naqueles casos em que é utilizada por proble

mas de liquidez. 

É bem verdade que, as vantagens apresentadas pela bonificação sao maiores da pon

to de vista da empresa do que do acionista. 

Com efeito, ao contrário do dividendo, a bonificação nao reduz a ,posiçao de li

quidez da firma, mantendo, dessa forma, o seu risco financeiro inalterado. 

Por outro lado, a bonificação permite a retençao definitiva de lu.cros e portanto 

oferece uma maior segurança quanto ao financiamento dos novos projetos de inves

timento. 
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Uma determinada estrutura de capital .também pode ser obtida a partir de uma po

lÍtica adequada de bonificação. Isso poderia vir a influenciar o custo de capi

tal da firma e a facilidade de acesso a fontes de financiamento de terceiros, 

fatores esses por demais importantes numa estratégia de expansão. 

Por fim, a bonificação pode também servir como instrumento para manter o preço 

de mercado da ação dentro de um determinado limite conveniente ã empresa. Esse 

limite é designado pela necessidade de popularizar a ação e teoricamente aumen

tar a sua liquidez no mercado. 

A bonificação também apresenta desvantagens do ponto de vista do acionista e da 

firma. 

Para o acionista, as desvantagens sao todas aquelas mencionadas como argumentos 

para a relevância da polÍtica de dividendos e favoráveis ã distribuição de divi

dendos, ou seja, resolução da incerteza, preferência por lucros correntes e cus

tos de transação. 

Por sua vez, as desvantagens para a empresa sao representadas pela diferença de 

custo entre as operações de dividendos e bonificaçãó e pela pressão que o paga

mento de futuros dividendos exercerá na posição de liquidez, se mantido o mesmo 

dividendo por ação. 

É oportuno ainda, fazer referência a um instrumento de finanças muito semelhan

te ã bonificação. É a modificação do valor nominal das açÕes de uma companhia. 

Este instruménto é conhecido nos países de lÍngua inglesa como "stock splits" 

e e na realidade uma emissão de um maior número de açÕes sem modificaçÕes no va

lor registrado como capital integralizado da firma. 

De acordo com Van Horne, excetuando o tratamento contábil, a bonificação e os 

"stock splits" são bastante similares, sendo o principal propÓsito deste Último 
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a colocação da ação numa faixa mais popular do mercado de capitais (40). 

De forma análoga ã bonificação, os "stock splits" não representam um valor adi

cional para o acionista, embora apresentem vantagens semelhantes, tanto do ponto 

de vista do acionista, quanto da firma. 

(40) Van Horne, J. - op. cit. 
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III - ASPECTOS LEGAIS E FISCAIS DE DIVIDENDOS NO BRASIL 

3.1 - ASPECTOS LEGAIS 

Os aspectos legais sobre dividendos são tratados especificamente na legislação 

brasileira através do decreto-lei n9 2.627 de 26 de setembro de 1940, o qual re

ge as sociedades por açÕes no Brasil. 

De acordo com Miranda Valverde, o autor do Anteprojeto da Lei da Sociedade por 

AçÕes, "o dividendo é o montante do lucro lÍquido que se divide pelo número de 

açÕes em que por sua vez se divide o capital social, embora esta expressão seja 

geralmente usada para designar aquele valor que o acionista recebe por cada ação 

que possui" (41). 

O dividendo, do ponto de vista jurÍdico, representa o primeiro direito intangível 

do acionista, o qual pode ser entendido como o de participação dos lucros sociais, 

sem descriminação de tratamento para acionistas de uma mesma classe. 

Esse direito, na realidade, jâ é consagrado no CÓdigo Comercial, através de seu 

artigo 288, o qual considera nula a sociedade cujo contrato social privar qual

quer sócio da partilha dos lucros. 

O direito de participação dos lucros sociais deve ser entendido como 6 de. receber 

(41) Valverde, Trajano de Miranda 
Sociedade por AçÕes - Vol. III 
Companhia Editora Forense - 1959 
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o dividendo que é distribuído periodicamente, bem como, o de receber em dinheiro 

ou em açoes, a parte dos lucros lÍquidos acumulados sob a forma de fundos de re

servas, lucros suspensos ou sob qualquer outra denominação (42). 

Ao lado do direito da participação nos lucros sociais. seja através de dividen

dos em dinheiro ou em novas açoes, é assegurado a qualquer acionista, a partici

pação no remanescente do acervo social, no caso de liquidação da sociedade, res

peitando-se o princÍpio de igual tratamento para os acionistas de uma mesma elas-

se-. 

o direito ao.dividendo, salvaguardado o de liquidação, é um direito de credito 

eventual, pois estã condicionado à existência de lucros correntes ou acumulados, 

uma vez que o direito comercial brasileiro veta a distribuição de lucros com pre

juízo do capital social. 

O artigo 129 do decreto-lei n9 2.627 dispÕe que no fim de cada ano ou exercício 

social deverã ser levantado um balanço geral para a verificação dos lucros ou 

prejuízos da sociedade. Em alguns casos, por força de leis especiais ou doses

tatutos, o levantamento do balanço geral serã feito semestralmente. 

Uma vez apurado o lucro lÍquido de um exercício social, torna-se necessário de

terminar a sua distribuição, respeitando-se as normas legais e estatutárias apli

cáveis. 

De acordo com o decreto-lei n9 2.627, a diretoria terã que retirar do lucro lÍ

quido apurado, a percentagem de 5% para o fundo de reserva legal, assim denomina

do porque sua criação não depende dos estatutos, sendo este destinado a garantir 

(42) Borges, João Eunãpio 
Curso de Direito Comercial Terrestre 
Companhia Editora Forense - 1967 
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a integridade do capital social, Essa dedução imposta por lei e que tem primazia 

sobre qualquer outra, deixa de ser obrigatória quando o fundo atinge 20% do capi

tal social, embora precise ser reintegrado quando sofrer diminuição pela ocorrên

cia de prejuízos. 

Por sua vez, os estatutos poderão criar fundos de reservas especiais para fins di

versos, desde que a totalidade dos lucros líquidos não seja atribuÍda a tais fun

dos, Alem disso, com algumas exceçÕes previstas em lei, o valor dos fundos de re

serva criados pelos estatutos não poderá ultrapassar a cifra do capital social 

realizado. Atingido este total, a assembl'éia deverá deliberar sobre a aplicação 

de parte deste valor, seja sob a forma de aumento de capital com a consequente dis

tribuição de novas açÕes, seja sob a forma de pagamento de dividendos, sob pena de 

sançÕes fiscais, as quais serão tratadas na seção seguinte (43). 

Além da reserva legal e das reservas especiais, existem em muitas empresas, as cha

madas reservas ocultas que segundo Erimá Carneiro "é um fenômeno econômico, conta

bilístico e jurídico impossível de ser evitado, caracterizando-se pela ocultação 

propositada ou não da situação real da empresa, ordinariamente sob a forma de ar

tifícios contabilÍstico~" (44), 

Desde que essas reservas ocultas prejudicam ao fisco, pela sua sonegaçao ao cálcu

lo do imposto de renda, e teoricamente, prejudicam também ao acionista através do 

recebimento de um dividendo a menor, a legislação, apesar de inoperante, condena 

expressamente a sua existência. 

A fixação de dividendos, de acordo com o direito comercial brasileiro, deve ser 

regulada pelos estatutos e no silêncio desses, a assembléia geral ordinária de

terminará o respectivo montante, por proposta da diretoria e ouvido o conselho 

fiscal. 

(43) Como será visto mais adiante, este limite foi recentemente aumentado para 200% 
sobre o valor integralizado do capital social. 

(44) Ferreira,"Waldemar 
Tratado de Direito Comercial - 49 vol, 
Editora Saraiva - 1961 
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Os dividendos podem estar relacionados com o valor do capital ou valor dos lucros 

lÍquidos. 

Os dividendos relacionados com o valor do capital podem ser, ainda, fixos ou fixos 

e cumulativos. No segundo caso, o dividendo fixo, não pago em um exercício social 

se acumulará ao do exercício social seguinte e assim sucessivamente até o seu in

tegral pagamento. 

A fixação do pagamento de dividendos, através dos estatutos pode ser feita também 

pelo estabelecimento de limites mínimos e máximos, cabendo ã assembléia geral, a 

fixação final entre os dois limites. 

É oportuno mencionar que o direito a um dividendo fixo ou mínimo estã condiciona

do ã existência de. lucros lÍquidos, desde que nenhum pagamento de dividendos pode 

ser feito com prejuízo do capital social. 

Uma prática tem se tomado .muito comum nas empresas brasileiras, nos casos em que 

o dividendo nao é fixado pelos estatutos. É aquela em que a diretoria nada sugere 

a assembléia geral, quanto ao_dividendo dos acionistas, limitando-se a por a im

portância a isso destinada "à disposição da assembléia" (45). 

De qualquer maneira, a assembléia geral tem sempre a Última palavra, isto e; o di

videndo somente serâ pago aos acionistas se o balanço for aprovado (46). 

A assembléia geral, além da decisão ou homologação do montante de lucro a ser dis

tribuído entre os acionistas, deverã determinar a época de seu pagamento, se essa 

não for objeto dos estatutos. O dividendo, no entanto, deve ser pago no curso do 

exercício em que é devido. 

(45) Valverde, Trajano de Miranda- op. cit. 

(46) Teixeira, Egberto Lacerda 
Sociedade por Cotas 
Max Limonad - 1956 
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No Brasil, tem se verificado uma tendência de se ortogar ã diretoria plenos pode

res para determinar a êpoca do pagamento do .dividendo, desde que, como foi dito 

anteriormente, seja efetuado dentro do prÓprio exercício em que ele foi votado. 

~ entendimento do jurista Lacerda Teixeira que na falta de estipulação ou delibe

ração a respeito, os acionistas tem o direito de solicitar· o seu pagamento dentro 

de dez dias da data da assembléia geral ~vi do artigo 137 do CÓdigo Comercial 

(46). 

De acordo com a teoria da independência ou anualidade dos balanços, os lucros 

anuais deverão ser determinados em face dos resultados do exercício. No entanto, 

o certo é qUe exis~e uma.solidari~dade entre .os sucessivos exercícios financeiros, 

uma vez que, uma sociedade não pode distribuir lucros enquanto não tiver compensa

do os prejuízos de exercícios anteriores, bem como, os lucros acumulados em exer

cícios pass~~Ós ·poderão ser distribuÍdos em exercícios que tenham acusado prejuízo, 

desde qu~ esses lucros sejam superiores ao prejuí~o verificado. 

\' 
A esse respeito, o Regulamento do Imposto de Renda permite que o prejuízo verifi

cado num exercício seja deduzido totalmente ou parcialmente dos lucros reais apu

rados dentro dos três exercícios subsequentes' desde que não existam fundos de re

serva ou lucros em suspenso. 

A distribuição de dividendos na ausencia de lucros lÍquidos constitui grave infra

ção penal, a qual responderão civil e criminalmente os diretores e membros do con

selho fiscal. Essa responsabilidade é solidária e inclui tambêm qualquer distri

buição com prejuízo da reserva legal. 

Neste casos, os diretores e fiscais deverão repor ã sociedade a importância corres

pondente ao pagamento indevido de dividendos sem prejuízo da ação penal que no ca

so couber. 

(46) Teixeira, Egberto Lacerda - op. cit. 



68 

A distribuição de dividendos fictícios como também é conhecida essa distribuição 

indevida de lucros, não atinge somente aos diretores e fiscais da sociedade. 

Com efeito, apesar da lei das sociedades por açoes proteger. aqueles. acionistas 

que, em boa fé, receberam dividendos, responsabiliza-os pela devolução dos divi

dendos recebidos sem o levantamento do balanço ou em desacordo com o .resultado 

deste, e ainda, no caso de falência da sociedade, eles responderão .solidariamente 

com os diretores e fiscais pela restituição dos dividendos assim distribuÍdos. 

O decreto-lei n'? 2627 preyê ainda que o dividendo deverá ser pago em dinheiro, 

moeda corrente nacional, embora não exija que o montante esteja recolhido à 

caixa, bastando que consistam em valores definitivamente adquiridos, ou em direi

tos e obrigações seguras, como letras e quaisquer papéis reputados bons (47). 

Fica portanto, a critério da sociedade, o levantamento dos fundos necessários ao 

pagamento dos dividendos, seja através da realização de alguns valores de seu a

tivo, seja através de obtenção de recursos de terceiros e ainda, o que e um pouco 

paradoxal, através do lançamento de novas açÕes para aumento do capital social. 

Finalmente, há de se considerar o artigo 134 da lei das sociedades por açoes, o 

qual disciplina a gratificação aos diretores da sociedade. 

Com efeito, de acordo com o artigo mencionado acima, os estatutos sociais deverão 

determinar "o modo de dedução e as condiçÕes de pagamento das percentagens sobre 

os lucros lÍquidos que forem atribuÍdos, como remuneração, aos diretores, ressal

vando. que qualquer que seja a forma de dedução adotada, os diretores não poderão 

receber gratificação alguma se não f6r distribuÍdo aos acionistas um dividendo à 

razão de 6% ao ano em relação às açÕes integralizadas". 

(47) Valverde, Trajano de Miranda - op. cit. 
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A idéia do legislador é muito clara e visa, antes de tudo, evitar o recebimento, 

por parte da diretoria, de gratificaçÕes exageradamente altas, estas baseadas em 

lucros. líquidos não partilhados pelos acionistas. 

Ao lado do condicionamento à distribuição de um dividendo mínimo de 6% ao ano 

sobre o valor nominal das açÕes integralizadas, manda a. lei que se respeite as 

importâncias destinadas aos fundos de reservas por ocasião do pagamento de grati

ficaçÕes à diretoria. 

A gratificação à diretoria, constitui-se, na realidade, a parte variável de sua 

remuneração e deve ser fixada nos estatutos, sem prejuízo de gratificaçÕes extra

ordinárias votadas em assemb leia geral. 

f ·oportuno mencionar que os aspectos legais sobre dividendos estao sendo modifi

cados através de um Anteprojeto de CÕdigo Civil, embora seja pensamento do Minis

tério da Fazenda que.os mesmos sejam tratados numa legislação especial e não como 

parte integrante do novo cÕdigo. 

De qualquer forma, a nova legislação sobre sociedades anÕnimas deverá estimular 

a distribuição de dividendos mínimos, o que segundo as autoridades monetárias 

brasileiras, protegerá melhor as minorias acionárias. 



70 

3.2 - ASPECTOS FISCAIS 

~ 

A análise da legislação fiscal brasileira, dentro do ângulo de interesse desse tra-

balho, é feita no sentido de identificar as suas influências na decisão sobre di

videndos. 

Como já foi dito anteriomente, a decisão sobre dividendos pode ser vista sob uma 

forma simplista de abordagem, como a divisão de lucros entre distribuição e reten

ção, essa Última, com possível bonificação posterior, 

É bem verdade que a bonificação leva a dividendos futuros maiores, notadamente no 

Brasil, onde o valor nominal do capital. costuma ser a base. de cálculo para o pa

gamento de dividendos, o que vale dizer que a bonificação incentiva a distribuição 

de maior montante de dividendos no futuro, desde que seja mantido o mesmo dividen

do por açao. 

Os conceitos básicos do direito tributário brasileiro estao estabel-ecidos na Cons

tituição Federal e no CÕdigo Tributário Nacional. 

A Constituição Federal partilha os tributos entre os três níveis de Governo, ou 

seja, União, Estados e Municípios, ficando o imposto sobre a renda e proventos de 

qualquer natureza, na competê~cia privativa da União. 

De acordo com o CÕdigo Tributário Nacional, o fato gerador do imposto de renda e 

a "aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica de: 

I - renda, assim entendido o produto do capital, 

do trabalho ou da combinação de ambos. 

li - de proventos de qualquer natureza, assim enten

didos os acrésci~s patrimoniais nao compreen

didos no inciso anterior". 

Portanto, do ponto de vista tributário; o dividendo é matéria que interessa a le

gislação do imposto de renda, sem esquecer, no entanto, que .o Banco Central do 



71 

Brasil tem interferido nessa area com uma certa frequência, através de suas reso

luçÕes. 

A legislação fiscal no Brasil tem sido utilizada como um forte instrumento para 

estimular a abertura de, capital de maior número possível de empresas, dentro da 

polÍtica de democratização do fator capital. 

O estímulo configura-se através de tratamento fiscal diferenciado em favor das 

empresas de capital aberto, como será visto mais adiante. 

O Governo Brasileiro, através do recente decreto-lei n9 1338 de 23 de julho de 

1974, introduziu modificaçÕes na estrutura de incentivos ao mercado de capitais, 

atingindo também os aspectos fiscais relacionados com a decisão sobre dividendos. 

"As implicaçÕes fiscais na decisão sobre dividendos devem ser analisadas sob o 

ângulo da empresa e sob o ângulo do acionista. 

O artigo 249 do Regulamento do Imposto de Renda disciplina a distribuição de 

lucros através do seguinte dispositivo: 

"Além do· imposto devido pelos sócios ou acionistas, ser a devido pela 

empresa, e pagável mediante declaração, o imposto de 5% sobre os 

lucros distribuÍdos sob qualquer título ou forma. 

Excluem-se deste impostos: 

a) os dividendos em forma de açoes resultantes de correçao monetária 

ou incorporação de reservas e lucros tributados; 

b) lucros distribuÍdos por (I) sociedades cuja soma de capital mais 

reserva não ultrapasse a Cr$ '489.707,00 (valor reajustável anual

mente), ou (II) sociedades de capital aberto". 

Por outro lado, ainda de acordo com a legislação atual, o montante dos lucros sus

pensos e reservas nao pode ultrapassar 200% do valor do capital social, sob pena 

de sanção fiscal de 15% sobre o seu excesso em relação àquele limite, excluídos 

para o cálculo do excesso, apenas: 



- a reserva legal 

- o ágio recebido de acionista na subscrição de açoes e 

mantido em reserva para aumento de capital. 
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Este imposto e considerado como antecipação do imposto de fonte que for devido 

pela posterior distribuição de dividendos, podendo o excesso de reservas ser e

liminado através da distribuição de dividendos em dinheiro ou em açoes. Desde 

que o montante do capital que figura no balanço é que sera comparado com as re

servas e lucros não distribuÍdos, qualquer capitalização de reservas antes do 

encerramento do balanço reduzirá o excesso pelo dobro do valor capitalizado 

(redução das reservas e simultâneo aumento do capital) (48). 

A tributação de 5% sobre os dividendos distribuÍdos pela empresa mencionada an

teriormente, pode ser entendida como um incentivo à prática de bonificações. 

Por sua vez, dentro do prisma do acionista, a legislação fiscal em vigor incen

tiva a prática de'bonificaçÕes lJma vez que somente os dividendos em dinheiro são 

tribut~dos, sendo o ganho de capital representado pela bonificação, considerado 

um valor não tributável para efeito de imposto de renda. O dividendo só deixa 

de ser tributado na medida em que é reaplicado em ações de sociedade anÔnima de 

capital aberto. 

Essa nao incidência de tributação sobre o lucro auferido por pessoa fÍsica na ven

da de açÕes tem levado, no dizer de Henry Tilbery, "a prática de retenção de lucros 

nas pessoas.jurídicas, evitando, assim, o imposto, que incidiria sobre~ pesSoa 

fÍsica, na distribuição, com as vantagens na revenda das açÕes, vantag·em essa que 

seria, no caso brasileiro, a possibilidade de vender as ações, completamente livre 

(48) Latorraca, Nilton 
Legislação Tribut ãria: Urna Int redução ao Planejamento Tributário 
Editora Atlas S.A. - 1973 
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de incidência tributária, com preço alto, no qual estaria incluÍda a parcela de 

lucros não distribuÍdos, pertencentes a essas açÕes" (49). Representa, realmen

te, uma considerável economia de imposto para o acionista pessoa física. 

Um esquema sobre as várias alternativas de tributação sobre dividendos recebidos 

por acionistas é apresentado na seção seguinte, embora seja oportuno comentar que 

o decreto-lei 1338 de 23/07/74 suprimiu o imposto de 15% que incidia sobre divi

dendos distribuídos entre pessoas jurídica, desde que identificadas. Isso indica 

que o Fisco está a facilitar a transferência de fundos entre empresas, deixando o 

ajuste final das contas para apuração na declaração da pessoa fÍsica beneficiada, 

quando a esta forem distribuÍdos os dividendos. 

Isso talvez seja o primeiro passo no sentido de encontrar um dos objetivos fiscais 

no II Plano Nacional de Desenvolvimento, que preconiza no seu capítulo 12 a inte

gração fiscal da pessoa jurídica com a pessoa fÍsica de forma a ser considerado o 

imposto pago por aquela como parte da carga fiscal incidente sobre o sócio ou acio

nista. 

Por outro lado, a legislação fiscal tem se preocupado com os efeitos da inflação 

na política de dividendos das empresas. Nesse sentido existe a correção monetária 

do ativo fixo que, atualizando os valores patrimoniais, pode resultar na distri

buição das açÕes novas que atualizam a base de cálculo dos dividendos. 

Além disso, preve a legislação fiscal a segregaçao dos lucros meramente escritu

rais ·resultantes da inflação que, se distribuÍdos, descapitalizariam a empresa. 

Criou-se então a denominada reserva para manutençao do capital de giro que e ex

cluÍda da tributação,_desde que capitalizada. 

(49) Nogueira, Ruy Barbosa 
Direito Tributário - 3a. Coletânea 
José Bushatsky - 1971 
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Finalmente, considerando a incidência de tributação de 5% sobre os dividendos dis

tribuídos pela empresa, ao lado da incidência de tributação sobre os dividendos 

recebidos pelo acionista (de acordo com. o esquema apresentado na seção seguinte) 

e ainda, a não incidência de tributação sobre os ganhos de capital representados 

pela bonificação, a conclusão sobre as implicaçÕes da legislação brasileira na. 

decisão sobre dividendos ê a de que, a nível de empresa, e·principalmente a nível 

de acionista, os dispositivos fiscais em vigor favorecem a prática da bonificação 

em detrimento do pagamento de dividendos (50). 

Entretanto, a afirmativa acima deve ser qualificada quando se considera que a bo

nificação de hoje pode provocar um maior montante de dividendos no futuro, desde 

que sejam mantidos os nÍveis histÕricos de pagamento de dividendos por açao. 

(50) De acordo com as autoridades monetárias brasileiras, a distribuição de divi
dendos mínimos deverá ser estimulada a partir de uma reformulação da lei das 
sociedades anônimas. 
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3.3 - ESQUEMA DE TRIBUTAÇ~O SOBRE DIVIDENDOS 



TIPO DE 
COMPANHIA 

CAPITAL 
ABERTO 

CAPITAL 
FECHADO 

3.3 -ESQUEMA DE TRIBUTAÇAO SOBRE DIVIDENDOS (51) 

CARACTE RfST I CA 
DO ACIONISTA 

TIPO DA 
AÇM 

PESSOA 
r-I --;:;:. FÍSICA 

.____., PESSOA 
JURÍDICA 

PESSOA 
FÍSICA 

L---;·-;;;. PESSOA 
JURÍDICA 

r---~ NO!~INATIVA 

!--~.~ .. AO PORTADOR 

C
. NOMINATIVA 

AO PORTADOR 

~ NOMINATIVA 

L AO PORTADOR 

C 
NOMINATIVA· 

AO PORTADOR 

I DEN TI F I CAÇiíO TRIBUTAÇAO 
>Jf\ ~-·=;rrE 

t : '------· 
15% 

Isento (53) 

C 
IDENTIFICADO 

::.NÃO IDENTIFICADO 

C. 
15% (52) 

Isento (53) 

---·Da 15% 

---------------!Do Isento . c·- IDENTIFICADO ""•-----;..-;o. Isento 

NAO IDENTIFICADO ~,__-~IP'IP' 15% 

25% (54) 

Isento (55) 

C 
25% (54) 

r---·i> IDENTIFICADO 
: Isento (55) 

L.;,;.NÃO IDENTIFICADO ""'----:> 25% 

C
. ·~ -IDENTIFICADO • 

.. ::;.NAO IDENTIFICADO 

Isento 

---··oo Isento 

---:. 25% 



(51) Decreto Lei n9 1338/74. 

(52) SituaçÕes; I- Para os rendimentos reaplicados, no mesmo ano, em açÕes de sociedades de capital aberto, 
ou não reaplicados, até o limite de Cr$ 4.000,00 (ano-base 1974) - OpçÕes: a) incluir como rendimento 
não tributável na Declaração de Rendimentos e abater do imposto devido, duas vezes e meia o imposto re
tido na fonte (exceto se a sociedade distribuidora gozar de isenção ou de alÍquota reduzida do imposto 
de renda). II -Para os rendimentos não reaplicados em açÕes de sociedades de capital aberto, que exce
derem ao limite de Cr$ 4.000,00 (ano-base 1974). - OpçÕes: a) incluir como rendimento não tributável na 
Declaração de Rendimentos; b) incluir os rendimentos na cédula F da Declaração de Rendimentos e abater 
do imposto devido, o imposto retido na fonte. 

(53) Inclusão obrigatória dos rendimentos não reaplicados em açÕes de sociedades de capital aberto, que exce
derem ao limite de Cr$ 4.000,00 (ano-base 1974)., na cédula F da Declaração de Rendimentos. 

(54) OpçÕes: a) incluir como rendimento não tributável na Declaração de Rendimentos; b) incluir os rendimen
tos na cédula F da Declaração de Rendimentos e abater do imposto devido, o imposto retido na fonte. 

(55) Inclusão obrigatória dos rendimentos na cédula F da Declaração de Rendimentos. 

NOTA: Os dividendos pagos ou creditados a acionistas residentes ou domiciliados no estrangeiro - pessoas fÍsicas 

ou jurídicas - sujeitam-se unicamente ao imposto de fonte de 25%, previsto no artigo 292 do Regulamento do 

Imposto de Renda. 
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IV. CONCLUSOES 

A teoria econÔmica preconiza a maximização de lucros como objetivo para a fima. 

No entanto, estudos empíricos tem demonstrado que este conceito está bastante dis

tante da realidade no mundo dos negócios, talvez porque a teoria econômica tenha 

trabalhado com um mo de lo imperfeito de organização, aproximando-se muito mais de 

uma teoria de mercado do que propriamente de uma teoria de comportamento da fima·. 

Embora nao seja uma idéia nova, muito se tem escrito nos Últimos anos sobre o con

ceito de lucro satisfatório, ou retomo satisfatório como objetivo da fima, em 

detrimento do conceito teórico de maximização de lucros. InvestigaçÕes realiza

das ria Inglaterra demonstraram que a maioria dos homens de negÓcios estabelece os 

seus preços com base nos custos mais uma "razoável" margem de lucro. Este nível 

razoável de lucro é estabelecido, na maioria das vezes, de maneira arbitrária, va

riando de indústria para indústria e mesmo entre fimas da mesma indÚstria, sendo 

considerado insatisfatório na medida que estimule esforços para sua melhoria. 

O fato de existir limitaçÕes para um desenvolvimento teÓrico mais profundo do mo

delo de retorno satisfatório tem provocado o aparecimento de novos modelos para 

o tratamento do objetivo da firma, embora o do retomo satisfatório nao pareça es

tar perdendo terreno, no tocante ã sua utilização prática. 

A maximização do valor de mercado da empresa, por se mostrar mais abrangente, tem 

recebido a adesão de um número cada vez .maior de estudiosos do assunto. Com efei

to, o fator tempo para o retorno esperado, o risco ou incerteza do fluxo de lucros 

em perspectiva, o risco de negÓcio provocado pela estrutura de ativo, o risco fi

nanceiro provocado pela estrutura de capital e a decisão sobre dividendos, são va

riáveis consideradas, ou melhor tratadas, dentro do modelo de maximização do valor 

de mercado da empresa. Por outro lado, o critério principal de análise de desem

penho da empresa, ou seja o valor de mercado de suas açÕes, representa um julga

mento por parte de todos os participantes do mercado, fato que leva a um maior grau 
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de objetividade de julgamento, Desde que o objetivo de maximizaçao do valor da 

empresa pressupÕe uma alocação eficiente de recursos e se esses recursos sao es

cassos na economia e devem atender necessidades insatisfeitas, a própria aloca

çao eficiente desses recursos pode .ser considerada, até·certo ponto, um benefÍ

cio social em si mesmo, sendo este objetivo, portanto, compatível com as respon

sabilidades sociais da empresa. 

No campo de finanças·, o processo decisório que conduz ao objetivo de maximização 

do valor da empresa pode ser visto como composto de três decisÕes básicas: a de

cisão sobre investimento, a decisão sobre financiamento e a decisão sobre dividen

dos, É através da análise dessas decisÕes e de suas inter-relaçÕes com as poli~ 

ticas internas que. o mercado deve valorizar as açÕes de uma empresa, atribuindo 

expectativas com relação ao complexo retorno-risco associado a essas açÕes, sendo 

esse Último entendido como o retorno esperado pelos investidores associado ã pro

babilidade do retorno real se afastar daquele retorno inicialmente esperado, 

O processo decisório sobre investimento e financiamento envolve a geraçao de pro-

postas de investimentos, a estimativa de fluxo de caixa, a seleção de projetos ba-

seada num critério de aceitação e a reavaliação contínua do projeto apos a -sua a-

ceitação. Dentre os métodos de seleção de projetos, os mais usuais sao o da taxa 

média de retorno, do "payback", da taxa interna de retorno e do valor presente. 

A decisão sobre dividendos tem a sua maior importância no fatõ de que e nos divi

dendos que se encontra a base efetiva de valorização da ação, uma vez que o in

vestidor atual adquire uma ação considerando os dividendos que espera receber du

rante um perÍodo de manutenção e o preço que esta ação alcançará ao fim deste pe

ríodo, sendo este preço baseado nos dividendos a partir dessa data futura e de um 

novo preço futuro da ação e assim sucessivamente, até um eventual dividendo final 

de liquidação, 

A decisão sobre dividendos pode ser entendida de uma forma simplista como a divi-

. são dos lucros entre pagamentos aos acionistas e retenção dos mesmos e a sua impor

tância está na relação direta de sua influência no valor de mercado da empresa. 
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Modigliani e Miller defendem a posição de que a polÍtica de dividendos da firma 

não afeta o valor corrente de suas açoes e portanto, deve ser encarada como uma 

decisão de financiamento, ou seja, a distribuição de lucros sob a forma de divi

dendos é função das oportunidades que a firma dispÕe, oferecendo um retorno supe~ 

rior ao seu custo de capital. Em outras palavras, o pagamento de dividendos deve 

ser igual a zero se a firma tem suficientes projetos de investimentos aceitáveis, 

e será de cem por cento, se a firma é incapaz de descobrir oportunidades de inves

timentos aceitáveis. Entre esses dois casos extremos, os dividendos pagos serão 

uma percentagem qualquer dos seuo lucros, entre zero e cem. Este princípio é co

nhecido como o Princípio Marginal da Retenção de Lucros. 

O que ocorre, porem, na realidade é que a decisão sobre dividendos influencia o 

valor de mercado da ação, ou seja, o investidor não é indiferente ã divisão dos 

fluxos de lucros entre dividendos e lucros retidos. Esta posição é_decorrência 

dos resultados d.e pesquisas realizadas e do prÓprio fato de. existirem argumentos 

favoráveis e desfavoráveis a uma determinada divisão de lucros entre retençao e 

distribuição, independente de uma dada política de investimento. Os argumentos 

em favor da distribuição de dividendos são a resolução da incerteza traduzida 

através do conteúdo informativo dos dividendos e da preferência por lucros corren

tes, ao lado da existência de custos de transação. Por sua vez, os argumentos 

favoráveis ã retenção de lucros são os impostos pessoais e os custos de lançamento. 

Em outras palavras, se investidores podem ter preferências por dividendos em lugar 

de bonificações, ou vice-versa, a·decisão sobre dividendos é uma variável ativa 

dentro do contexto de valorização da empresa no mercado. 

Desde que o principal aspecto a ser considerado por ocasiao da decisão sobre divi

dendos é a divisão de lucros entre pagamento aos acionistas e retençao dos mesmos, 

o lucro é na realidade a base principal para aquela decisão. Apesar de que o lu

cro pode ser entendido de várias maneiras, dependendo da área de estudo em que es

teja sendo analisado, a decisão sobre dividendos deve ser tomada a partir de um 

lucro contábi 1 ajustado, onde critérios contábeis de medição estejam, dentro do 

possível, associados a critérios econômicos de medição. Ao lado da variável lucro 

e dos argumentos sobre a relevância da decisão sobre dividendos, os seguintes fa

tores são determinantes da política de dividendos de uma empresa: posição de 
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liquidez e capacidade de obtenção de recursos, fatores legais, contratos de finan

ciamento, estabilidade de lucros e de dividendos, taxa de expansão, taxa interna 

de retorno, necessidade de mudança na estrutura de capital, inflação e ciclo de 

negÓcios. 

A responsabilidade pela decisão sobre dividendos varia de acordo com o tipo de em

presa. Na firma individual, a decisão sobre os lucros é tomada pelo prÓprio pro

prietário, o qual deverá optar entre as alternativas de expansão de seus negócios 

ou de aumento de seu padrão de vida. Na firma coletiva, onde a gerência e a pro

priedade estão associadas de forma análoga ã da firma individual, a decisão sobre 

os lucros é normalmente tomada a um nível colegiado onde se procura equilibrar o 

interesse de expansão dos negócios com o interesse de aumento de padrão de vida. 

Já na sociedade anônima, a qual deve ser 

pital realmente aberto ao pÚblico e onde 

entendida como aquela que 

a pr~riedade normalmente 

tem o seu ca

está dissocia-

da da gerencia, a decisão sobre os lucros é tomada pela gerência profissional sob 

a influência dos acionistas e deve ser uma decisão de equilibrio para o conflito 

de interesses entre a gerência profissional e os acionistas, uma vez que, aqueles 

normalmente preferem a retenção dos lucros e esses Últimos, na maioria das vezes, 

a distribuição de dividendos. 

Desde que a decisão sobre dividendos nao ·e uma variável residual, como sugere o 

Princípio Marginal da Retenção de Lucros, o problema passa a ser o de definição 

de uma polÍtica Ótima de dividendos dentro das várias alternativas disponÍveis. 

A política Ótima de dividendos deve variar de empresa para empresa embora seja re

comendável levar em consideração os fatores determinantes mencionados anterior

mente. 

A distribuição de dividendos em açoes, ou bonificaçÕes em açoes, ou ainda, simples

mente bonificação, tem sido usada com frequência nos Últimos anos. Na realidade, 

a bonificação é uma simples divisão do capital dos acionistas em número maior de 

papéis e, em princÍpio, nao influencia o valor de mercado da empresa. A bonifica

ção apresenta algumas vantagens para o acionista beneficiado e portanto pode pro

vocar uma variação positiva no valor final de mercado da ação. Algumas dessas 
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vantagens sao de natureza puramente psicolÓgica, como por exemplo, a preferência 

pela realização do lucro através da venda de açÕes bonificadas em lugar da venda 

de ações originais. A bonficação em açÕes pode também ser interessB!lte para cer

tos acionistas naqueles casos em que a firma mantém o mesmo dividendo em dinheiro 

por açao. Porém, a maior vantagem é a pouca ou nenhuma incidência, de impostos 

pessoais sobre os rendimentos provenientes de ganhos de capital. Do ponto de vis

ta da empresa, as vantagens apresentadas pela bonificação são maiores do que do 

ponto de vista do acionista, e entre elas podem ser mencionadas, a não redução da 

posição de liquidez da firma, a maior segurança quanto ao financiamento de novos 

projetos de investimento, uma estrutura de capital mais adeq;_,ada e a manutenção 

do preço de mercado da ação dentro de um determinado limite conveniente à empresa. 

No caso do acionista, as desvantagens apresentadas pela bonificação estão ligadas 

ao problema de resolução da incerteza, preferência por lucros correntes e custos 

de transação e no caso da empresa, estas desvantagens são representadas principal

mente pela diferença de custo entre as operaçÕes de dividendos e bonificaçÕes e 

pela pressão que o pagamento de futuros dividendos exercerá na posição de liquidez, 

se mantido o mesmo dividendo por açao. 

"Stock splits" é um instrumento de finanças muito semelhante a bonificação e con

siste na modificação do valor nominal das açÕes de uma companhia com o objetivo 

de colocar a ação numa faixa mais popular no mercado de capitais. 

No Brasil, os aspectos legais sobre dividendos sao tratados especificamente pelo 

decreto-lei n9 2627 de 26 de setembro de 1940, embora esteja em andamento a elabo

ração de uma nova legislação sobre sociedades anÔnimas. 

O dividendo, do ponto de vista jurídico brasileiro, representa o primeiro direito 

intangível do acionista e pode ser entendido como o direito de participação dos 

lucros sociais, sem discriminação de tratamento para acionistas de uma mesma classe. 

A fixação de dividendos, de acordo com o di rei to comercial brasileiro, deve ser re

gulada pelos estatutos e no silêncio desses, a assembléia geral ordinária determi

nara o respectivo montante, por proposta da diretoria e ouvido o conselho fiscal. 
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Os dividendos podem estar relacionados com o valor dos lucros lÍquidos, embora o 

mais comum no Brasil seja relacioná-los com o valor do capital. 

A nova legislação brasileira sobre sociedades anÔnimas deverá estimular a distri

buição de dividendos mínimos, o que no entendimento das autoridades monetárias 

protegerá melhor as minorias acionárias. 

Os conceitos básicos do direito tributário brasileiro estao estabelecidos na 

Constituição Federal e no CÓdigo Tributário Nacional e de acordo com eles o divi~ 

dendo é rnateria que. interessa ã legislação do imposto de renda, sem esquecer, no 

entanto, que o Banco Central do Brasil tem interferido nessa área com urna certa 

frequência através de suas resoluçÕes. 

A incidência de 5% sobre os dividendos distribuÍdos pela empresa, ao lado da inci

dência de tributação sobre os dividendos recebidos pelo acionista e ainda, a nao 

incidência de tributação sobre os ganhos de capital representados pela bonifica

ção levam a conclusão de que a nível de empresa e principalmente a nível de acio

nista, os dispositivos fiscais em vigor no Brasil favorecem a prática da bonifi

cação em detrimento do pagamento de dividendos. Entretanto, esta afirmativa deve 

ser qualificada quando se considera que a bonificação de hoje pode provocar um 

maior montante de dividendos no .futuro, desde que sejam mantidos os níveis histó

ricos de pagamento de dividendos por ação. 
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