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PREF'ACIO

Seria útil que toda investigação científica trouxe~
se alguma contribu,tção para as áreas do'oonhecimento hum~
no comas quais ela se relaciona. Há muitos modos de asp!
rar a este objetivo. A sistematização de conhecimentos e~
parsos, encontrados em fontes diferentes, num conjunto ló
9ico e abrangente contribui para a valorização e fundamen
taç~o do progresso deste conhecimento. Esse processo de
ref'ormulação na apresentação, da liter.atura existente perm!
te suaanálise sob ~ngulos diferentes e a colocação em des
taque dos aspectos promissores.

A literatura financeira oferece uma f~rtildiscus
são da import~ncia da políti6~ de dividendos ~ luz dos ob
Jetivos da empresa. Seja pela formulação de opiniões e te
orias conflitantes, seja pela dificuldade na realização de
estudos empíricos válidos. trata-se de u,mtema complexo e
ao mesmo tempo dos mais fragéis desta área •. '

Na fase atual de desenvciivimento de nossa economia
e de nosso mercado de açbes não é mais possível desprezar
esta área da ciência das finanças. A evolução das ativid~
das financElir.asdo marcado de capitais no Brasil ~rge a in
trodu~ão de novas teorias, tianicas e men~alidades. A es
cassez entro nós de estuda0 teóricos, didáticos, e prátiços
desta natureza, apLíc adcavao meio ;em que atuamos, torna 8.ê,
te tema um deaafio inter~8sante e ~til.

Nos~o princi~al objetivo é de apreBentar a política
) da dividendos da empresa, seus elementos, auaa contrové!,

aias teóricas e a,vi~ão que dela possuem algumas em~resa~
participantes..do mercado bras'lleirode ações. Como desen.
volvimento dos estudas acadê~ico~ eempfrlcos e~istentes
no exterior sobre a matéria, visamos a proporcionar, neste
trabalho, uma contribuiçã~ de ~mpo"tância looacional. pr.a

.curamos, ,portanto, trazer,para o conhecimento dos intl'Jres
. -

sad08 no assunto oensinam~ntoda experiancia e·dos estudo~
publicados, concentrando-se 'n06. pontos chaves a .aistamat!
zando os ~spectos envolvido~.



~isto que a po~!tica de dividendos concorre para
o objetivo da',empresa,' aqui colocado em termos de maxim.!,
zação do preço de mercado da ação, iniciamos vendo o pr2,
ço da ,ação e seus alem'entos básicos.' Qualquer que 'seja
,8 posição teórica adotada com relação à política de div.!,'
dendos, sua efetividade ~ manifestada em função do com
portpmento do preço da aç;o no mercado. O preçn depende
da conciliação entre o retorno e a certeza de sua cOficr2,
tizac;ão. Estes elementos pnaeuem i'm'portância em sua dI
nâmica, isto é, a rentabilidade da ação no momento pr2,
sente~ sua evoluç~o futura, ea certeza do acontecimento

Adestas tendencias. Os astadosdosel-amentos básicos do
preço da ação são produtos da interação dos numerosos fa
toresque atuam no interior da empresa e em seu ambiente.

A apresenta~ão das controvérsias acerca do efeito
da pOlítica de divide~dos sobre o preço da ação consiste
na análise do~ argumentos empregados pelas duas posiç~es...' ..conflitantes, da relevancia e da irrel~vânci~. O ponto
básico da controvérsia reside na aceitação ou não da re
levância da política de dividendos para o~ óbjetivos da
empresa. Para aposição de relev;ncia, identificada com
o modelo de avaliação proposto por Myron J. Gordon, a, a
valiação 'da empresa ou ~reço de slJ.?l~ações no mercado
é i n f I u e n c i a d o pe 1a s d e c i ~ª~,~.~E~.Y_~JJ~Jº.ª_...fIJL._~:tj.~\!...!-'tê.fl'd-';·~.
Jr"cr;~ç~'~";"'i-;~~i~'~~n~-ia:-d~política' de dividendos, apol
ada teoricamente no modelo de Merton H. Miller e franco
Modiglié:)ni, implica' que o,preço' d'a ação no mercado ind!!,
p~nde' da poli tica de dividendos' ado tada , 'Cert~mente, nã~
é nossa intenção solucionar as diferenças encontradas en.
~,re os, aut ores 'de trabalhos" clássicos nesta área de fi
nanças. Limitamo-nos a colocar o problema e .analisar su
as variáveis.

o compo rtamen t n da empresa no toc'a'riteà SUa poli
tica(fe-dIviuendb-snã~) sa limi ta exclusivamente à tomada
de uma posição em relação ~ validez desta política. Uma
s~rio de fatores prdprios dela interferem nas decisões.
Tais consideraçõ8s, qua envolvem a situaç~o financeira
da empresa, a segurança de seus administradores e DU

tro8 aspectos que lhe são peculiares, ampliam o campo de
cis6rio e esclarecem- determinadas pr~tica5 das empresas.



.Go.s.tar!amosde .expresssr nosso reconhecimento aqueles que
. - ,ajud.ar~mna elabaraçao deste trabalho. Todo o merito pela escolha

do tema e seu desenvolvimento cabe ao orientador, professor Wladi
m1r Antonio Pugg1na. Suas sugestões moetratam-ee extremamente r;J-
.proveitáveiso f nossa eeperança que sete asfor.ço.resulte no melhor
entendimento do tema e encoraje a continuidade de estudos desta
natureza.
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CAPíTULO I

INTRODUÇÃO

Nos ~ltimos anos assistimos no Brasil ~ evoluç~o
de um mercado de capitais que foi chamando rapidamente
.0 interesse do grande p~blico •. Num esforço nacionaJ da
criar, de um lado, novos hábitos da poupança e, da o.!:!,
tro, novas fontes de capital para as empresas que· eBt~
vam em fase de cre~cimento acelerado; o marcado de cap!
tais ganhou importância no sistema financeiro nacional
através de sua popularização e vo~ume de negócios. O.!:!,
rante meses, a 80lsa de Valores, até então alienada a".muitas pessoas, era tema de conversa em quasa todos os
cIrculas econômicos e sociais. Este fenômeno, ainda só.•.
parcialmente compreendido, constitui um~ experiencia !
nédita para o investidor brasileiro, trazendo em seu b~
jo um conjunto de novos problemas, necessidades e ada.a
tações.

Os mercados de capitais apresentam imperfeições'
em todos os países. t também correto atribuir-lhes a1
guma dose de irracionalismo. Mas, 9 mercado brasileiro
de capitais é caracterí.z adojem adiçãÇ),por sua imatur!
dade, evidânciade distorções e outràs aspectos peculi!!
res. Ao invés de tentar oriticá-lo, gostaríamos de in
terpretar seu estado abua.l, à luz de sua avo Iuçjio , Pois
a evolução do mercado de capitais no Brasil·levará even

. -) tualmente a sua normalização em comparação com os d.2,
mais. .O processo de normalização causa o desaparecime.!l
to das anomalias que o antecederam~ Deste modo, espera
-se uma redução na especulaç~o e na importância exager~
da at rLbuf da a alguns 'fatores em detrimento de outros.
Entã6, haverá maior preocupação com a verd~d'eira 'lucrA
tividade das empresas e seu di~gn6stico.

A avaliação de uma ação 'num me~cado de oapitais
normal baseia-se numa anális~dinâmica do desempenho da
ampr~sa. Su~ge, entioj 'a ~~estãQ de qual é a medida de
a".aliar eauv.de eempanhu, peu'ece.•n98 que o desempenho da
empresa poderia ser medido pelo grau de:at~ndimento" de



seus objetivas.

o OBJETIVO DA EMPRESA

A empresa reúne elementos materiais e humanas
a realização de seus objetivos. Esses fluxos reais,
ri ais e humanos, diversos em quantidade e volume, são
tidos e coordenados pela administração para alc~ar as

para
mate-
adml

mE.
tas. Ela procura realizar aquelas operações que lhe pr~
porcionam resultados positivos e lhe permitem a manutenção
dos fluxos, o que se consegue pela remuneração de seus el~
mentos e assim a empreoa desenvolve uma relação de troca
com os chamados "fatores de produção", trocando o fluxo r..ê,
aI pelo nominal e vice versal• O fluxo nominal é a resul
tado das atividades empresariais des~~volvidas. A adminis
tração tem, portanto, a tarefa de cuidar para que os fI.!:!,
xos compensatórios sejam suficientes, pois, embora possa
sobreviver algum tempo sem cobrir os custas, tal situação
ameaça seu futuro.

A destinação dos fluxos nominais, que permitem a
conservação do processo compensatório, está a cargo da ~
ministração financeira. Através da alocação de recursos
financeiros, ela comanda as atividades da empresa. Desem
penhando suas funç~es, a administração financaira responde
pelos objetivos da empresa. quais são os crit~rios e obj~
tivos que orientam a administração financeira?

Durante décadas, 00 economistas vêm pregando o p~in
cípio de maximizaç~D dos lucroo. Mesmo que a pr~tica não
permita seguir à risca as recomendações da teoria econôml
ca, a maximização dos lucros era largamente aceita como me

2·. -ta da empresa. Esse objetivo e coerente com n06SO sist..ê.
ma jurídico quo é baseado nos direitos de propriedade prl
vada e na livre iniciativa. Contudo, as formas de propri~
dade das empresas sofreram mudanças desde então e com o

passar do tempo vêm surgindo críticas quanto à validez de!,
te objetivo, sua operacionalidade e aceitação.

(1) Os fluxos reaia s50 os bens e serviços; 06 fluxos nom!
nais correspondem ao pagamento em cruzeiros. -
(2) veja Robert Anthony,"TheTrauble with Profit Maximiz-ª
tion", Harvard Business Reviw, November-Deoember, 1960, ~
38, pg. 126-34.



ConseqOentemente, surgiram no campo da ciência de f1
nanças críticas que evidenciam 00 defeitos do princípio da
maximização do lucr03• são problemas decorrentes da exi~
tência de mais de um proprietário, de vários grupos com iU
teresses às vezes conflitantes. O princípio de maximização
do lucro permite interpretaçõos diferentes rosultantes de
sua ambigOidade e na qualificação do que sejam lucros. Con
forme a época de sua geração, os lucros possuem valores di
ferentes. Um cruzBiro vale hoje mais do quo um cruzeiro no
futuro. Isto requer uma diferenciação de prazo e de cert~
za. A maximização dos lucros deixa de considerar aspectos
como: risco, valor do dinheiro no tempo e posição dos acio
nistas.

Torna-se necessário referir-se a um critério mais a-dequado para a tomada de decisões financeirss. O objetivo
de maximização da riqueza dos proprietários el.ilnina al,guns
problemas operacionais do princípio de maximização do lucro
e atinge um nível de conceituação mais abrangente. Tendo
em vista que os prQpreitários da empresa de capital aberto
são seus acionistas, e sua riqueza é medida pelo preço da
mercado da ação, o objetivo é justamente de maximizar o pr~
ço da ação e deste modo maximizar o valor da empresa para
seus proprietários, acionistas. Teoricamente, o preço da ~-çao no mercado seria o resultado final de todas as consid,!!.

...,raço8s qualitativas e quantitativas julgadas pelos
pantes do mercado.

partici-
Esse conceito de riqueza está ainda condicionado às

imperfeições do mercado de capitais. Contudo, representa y
ma tentativa de incorporar o reflexo das decisões de inve~
timento, financiamento e diVidendo da empresa,·e indicar o
suoesso da administração em atuar em benefício dos acioni~
tas.

Solomon usa o termo riqueza como sin8nimo de valor I

líquido atual que iguala "ao valor capitalizado da saqUê.n.
cia de futuros benefícios ssperados, descontando-se ou capi.
talizando-se uma parte que reflet~ seu grau de certeza ou

(3) veja Gordon Donaldson, "FinanciaI Goals vs Stock Ho!
ders", Harvard Business Ravlw, May-June, 1963, nº 41, pg.
116-29

3



d· t 4e l.ncer eza • o conceito tem o mérito de fazer refletir
no preço da aç;o qualquer decis;o tomada no ~mbito da em

,presa. Assim, para tomar suas decis;es, bastaria que a
administração verificasse seus efeitos sobre~ valor líqu.!.
do da empresa para seus acLon í.s t aa s. Entre dois cursos de
ação ser~ escolhido aquele de maior valor líquido atual.

Solomon procura fundamentar este objetivo, alega~
do sua utilidade ~o ponto de vista dos acionistas, da ad
ministração e da sociedade. Pois, este objetivo n~o s6
amplia o anterior e maximiza o produto total, mas tamb~m
não entra em conflito com os outros objetivos, cujos re
sultados nela s~o refletidos.

Com isto fica esclarecida a importânCia do
da ação na medição da riqueza do aciànista e do

preço

da empresa.
sucesso

A ação, cujo valor ~ indicado pelo respecti-
vo preço de mercado, ~ o ~nico laço entre os acionistas e
a empresa. Tratando-os como propriet~rios, ou como fonte
de capital pr6prio, a ma~imização do preço da ação cont!
nua um objetivo válidO, c:ons.tituindo-se de base para a e.m.
presa e uma preocupação para sua administração financeira.

A ADMINISTRAÇ~O FINANCEIRA NO PROCESSO DECISÓRIO

A administração financeira da empresa moderna tra
ta de tr~s áreas principais de atuação, a' saber: Investi
mento, Financiamento e Dividendos. As três funç;es dec.i
s6rias est~o altamente relacionadas entre si de modo a e-xercerem influ~ncias u~a sobre a outra, e em conjunto so

• , <

bre o valor da empres.a. Para cada área,' a Lí.tarat ur-a f1
nanceira'vem formulando p~líticas adequadas oompot~s da
um conjunto de princ!pids, normas e tJcnica~~ A tomada

j,., , , " ' .de decisao e um processo' harmonioso que incorpora os fato
ras e d8ci8~os parciais de dada uma das três políticas ,
com vistas a a Lcanç ar o melhor, r aau Lt ade glObal' em função
dos objetivos da empresa.

A política de investimento é analisada em orçarne.Q

(4) Solomon,Ezra, "Teoria da Adminiatraçã6 Financeira" •
t r-ad , de José R.8.Azevedo,. Zahur Editares, Rio de JaneirQ
1969, pg. 37

•••



to de capital e administfaç~o do ativo circulante. A di-vis~o dos recursos dispon!veisi disputada entre reinve~
timento, dividendos e 'devolução de créditos. ~ uma comp~ .
tlç~o encarada sob aspeoto positivo, pois se a totalidade
dos fluxos líquidos .for destinada somente para os invest!
mentos da empresa, não ~er~ possível atender aos credores
e acionistas. Devido a sua importincia estrat~gica na a
tividade empresarial, aan~lise de investimentos recebeu
grande parte'daatenção dos estudiosos,tendo inclusive 1'13
cdbidq coMtribuiç~es da engenhariaecon3mica.

De acordo com a teoria da an~lise de investimentos,
a empresa deveria aoeitar somente aqueles projetos cuja
taxa de retorno fosse superior ao custo do capital. Se as
duas taxas forem iguais,existir~ uma situação de est8gn1!..•çao. Se a taxa de retorno for menor do que o custo do c~
pital par8. a empreGa, ocorrerá perda de "substância patri
monial". o custo de capital depende, por sua vez, da es-," trutura 'de o ap í.taI da empresa, trazendo para a análise f2
tores ativos nas políticas de financiamento e de dividen
do. O montant8 dos investimentos depende da facilidade I

8~ levantar recursos adicionais junto aos investidores em
aç~es ou junto ~s instituiç~es financeiras.

A estrutura de capital descreve a participação pe~
centual das c8tGgorias de formas de financiamanto que ap~

recem nos balanços. A relação entre capital próprio, pr.2
veniente dos acionistai,~ de terceiros, oriundo de contas
a pagar, fornecedores e financiamentos d í vorane , repr8s8.o.
ta o índice de débito da ernpresà.A importânci.a da estr'y'
tura de capital reside no efeito'dê' al'avancagem e na d,2,
terminação do custo médio punde rado ,dO 'oapJt'al~ Esta cu!,
to serve para a fix~ção da .taxa deporte, par·,aqsnovo·s iJl

. ," 1 , " "vestimentas. .Enquan to, de um "lI:'lda,o cuato: Qac ap Ital da
• '-',I' 'I, .-.

~ermina quais são os praj8tosd~· ~n~/e'stJ",9n~Qaoelt'~ve.i.~,:
por outro lado, indicaqual,,$sri'a'o.iI1qqta~ted·~i ftnancla

," C"; !-'!' . . . '" . '" .••••

.mantOEl.8 de 8miss~0 de cap,it~J.daca,da':ba~l3go~ia., ,Est~
, _' '. • "Ó, 't ' .,' " Ifato liga a decisão pe, finan~4.'amantQ',aqusl~'da i·nvaatima!l.

~ .' :~~ " . , '

'~o.
, " i _ .: -. :'- ,,e I' ":<{ -i," ,', " ). I , ' ;- • ,

A poll.tica de div:id~ncto~sum doe pontos.m~i~ ,. f,a·,

cerrt ae afr'á9ai s no es.tLJd'o/d ~a I f inah.Q.a'~,·a'anc:lot'qmp'é~::~:
.,', .•.• ,:" J,. _ ,,' _' "'~'~:.I. '.'-- ~ •• .,'., .,' I," ,"1.:. ~,~.mais ,col1lpla.-o·,Enr 9~trae'í:lraas,',cpmq an~l!sa c;lr;t! ~n,v~~tfl

. ,
>o' 1\ .
"I,~~-. I:



menta, trabalha-se com fatores de comportamento relativa-
mente previsível. como máquinas, equipamentos, matariais
e p~odutos, o quepar~!ta desenvolver t~cnicas analíticas
mais exatas. Na área de financiamento, a empresa lida
c~m elementos racionais, objetivos e clar06r cujo ,numero
e variedade são. limitadOs e cujos comportamentos são sem~
lhantes. 'Entretanto, as relações c om centenas ou milh.§!.
res de acionistas, cada um possuindo preferências, háb!,
tos, gostos e reações própriás, é um relacionamento co!!!,
plexo e pouco previs{velt evidenciando-se pela dific~lda~
de de realizar inferências e chagar a conclusões quanto a
e.sses compo ncamenbos ,

Na medida em que os analistas e especialistas do
m~rcado de ações julgam a ação em funl}ão de seus resultll
dos, fato observado pelas novas técnicas de avaliação do
preço da ação, a destinação dos Luc ros gerados pela ,emprJ!.
s a e suas' decisões com relação áo acervo de cap í t aí pr.É,

.prio g.a:nhamsignificância. O papel doa dividendos .na ~
presentação dos resultados coloca emdestaqwe a importâ.o.
ola da política de dividendos. Isto nos leVou a escolhe~
entre as três áreas de atuação da admInistração financa.!,
ra que contribuem na determinação do valor da empresa, a
política de dividendos para nosso objeto de estudo' e pe!,
quis a ,

CONCEITUAÇ~O DA POLITICAPE, PIVID(NDOS '.
, ,.,

, •• 'l.>':i \':." ';,' _,~, f'. ,"i/'" ',:1", ~.~política· ~ um 'ClJl'SO' d~açao.' uma,m~meira habi~ da
agir; composta,de Um,Cqnij~ntQ qqe,s'()Aé';d~Ci,sõás,'oriehÚl~'

, .,:, •• 'f ,'- I I ,' •. :', .' t ' 1 ;.'. '

p'a para' 6' at~ndiman~o:,d~.~d~~~,rpr.i~ad~'~_':;p'bje~tv,~,~,,',A,,'pol.!
I _ _ ., : ' ~ ,.', ;, ~ r' ~~ , ..~ ","": ;' '~. • ,.: I,' ' :~, '" •. - _, ',tica':ct:e.c;I~vLdendos "~'.?:,q"",r,~q,~.~,i:'~9aQ.9UE! ,·~··elTlp'res.a,,~qqtc4

.» 'I '6e4" • ! " , ,'~ _ '. .', " I,: c:,.' . .! - ,.i ,i"""~. 'I ~- ,em ,s:uas.raLaço 8s."comseu,~~,a~,,~g~i~ta~,e:l+,r:'~e~t4d,ot'e6"am8.,t
geme ,~,st,e'concaLt;o 'é ,s4.f'~ci'!3htâment'E!.~mpipp~:r:aabrang~~

" .. • . ,,- l ". . j. i." _ ',' _.. '

os.diversos' aspacto s e pa'~,aff~~al'.~s'üa':f.mport~llc{a,no p,~,g
p,e' sso 'daej. sóriQ~ ':f;lltretant IJ, '~er'i;~' ponv'~ni~n;~c;I astae,af"
~ \ /, , ".-1", ". (,'. _ )', I -. ,\,'. . "_1~lgun6'ç:leseus .aepectos,pt'Jincipais,,
• ~ • \.: 1 ' '. .,' • • ~, •

A ase oLha ,da' ,ta~a' de, 'cliyi~'enc;lo,se6,tabel-~c~,a . cltv.!,
s;o' dos,lucros di~pbn!y~~~d~ ~mpr~,a en~re op~gamen~o ~

. ",., _ . : ' '_, .~-' 1 ~ '. . . ~ '. I", _ .Ó _~ ,'I

cl,e' di vlcten'dq,s,!3!" 'cUn h e~,rf e'~re t'anção'p a~a C), f~~n\l ast1
. :.: , I .' i ' .' , ~m~ntô,.qlJ,epacle !cI~1; or'!Qe'll,:aq'!v~clE3I1çlo ~ !3!l1açõe~,po'n! fi

...•.•...•"

•



caçêias ou à elevação do valor nominal de 61;,;0;" Alem de d,!!
terminar a destino dbsluoros lIquidas diépan{veia gera-dos, a,p,ol{tic.a.de dividendos determina o volume de novas
emissões de capital, subscrições, e eventualmente a recom,

, '... ,pre deeçoes pnóp rLae ,

As relaç~es da emp~esa com seuS acionistas ocorrem
par intermédia da ação. A detenção deaçêies dá aos aci.e,
Mistas o direito de gozar dos benefícios dela decQrrentes.
Coma a legislação das sociedades andnimas permite às
presas emitir arções de categorias diferentes quanto

em-aoa
direitas que auf8'Jl'emas seus possuidores, a escolha dEE cl!
tegorias de ações a seramcolocadas para subscrição e s.!d,
as características fazem parte dapol{tica de dividendos.

'Elaenvolve tamb~m as deci$êies sobre n desdobramento de
cada ação em mais de uma, ou re·alizat'a operação inversa'

, •...de fundit' varias açoes em uma.
Um aspecto prepond.erante dapol!tioa de dividendos

,é a determinação do mqmento mais apropriado para a efetl.
vaç~o de qualquer uma ~as decisões tomada~. A mesm~ daci-s;o ter~ efeitos diversas conforme a é~ooa em que-posta ern exec uç ao , O principal fator com a qual a adm!
nistração joga para aproveitar certas conjunturas da mel:
cedo e situaçSes de seus acionistas'é a escolha do tempo
mais favorável para OEl melhores reeu.ít adc e de cada. medida.

,sel!'a

em termos do objetivo global.
Possuir uma polítioa de dividendos signifioa.a A

ceitaç~d de uma pasiç;o, ou melhor, uma linha mestra qUQ
oriente o c.onjunto de decisões'. ~ o curso de aç~o9u8. ••
forma uma tendência oibserváVBl. A buac a de dividendos 'as.. ' ..••..
t~veis ou de umataxa meta dedivi~endo~ d~~ine um cu~so

.específico do ação.'Ullla pol{tic;a dedividendoB, fina,nci.§.
; . '.' .

menta ou investimento Fsqüerplarlsjamento cu í dado so ~ 0.9.
ordenado c om VigênCia sufÚ:ieni:em'ente extensa de, modo ,a'!

.vi~ar quebra de sua'óontinuidade, q':J!3poderia caGsarefe,1
tas de~favor~veis.

Quondo se observ~ e~i:al'nam~nt8~ pr~tica das empr,ã
, ~-l:

ees de c8pi tal aberto,' depag~n:~',dlvid,ehq()El',dist:r;-:i.buir'p,g
n í fiosc.;ba6,lançar novas: açêies.,pod~ •.se t~r' a Jmpfeasão I

Q8 que possuem uma pol~tica de diviq8ndos:.·'M~e:$a·:'a'tall
t arrno s aopanceito acima ..fprmuL:~do, dir!am6s,qu'a:'n~.v8J'd-\



de não existe essa po!!tipa. A adoção de uma política
de dividendos. evi tendo dec!sõasesporádices B con'rli te.à.
tes, implica em seguir consclentememte um plano harmoni
osoemsul;ls partas' e comas objetivos daemprasa ,e Isso
parece não ser o que existe na prática.



CAPf'ruL,.O II

PREÇO DA AÇltO

•.Este trabalho refere-se a Emp~esa de capital aberto e s~
ficientemente democratizada • Nela a existencia de numerosos a~
cionistas impede um relacionamento direto com a administraç~o. A..., , . , '. ,Bçao e o unico laço material que. liga o acionista a empresa. A
particiJ?aç~ÇI, que os direitos representados pelo papel lhe conf!!,
·rem, depende, em grande parte, da frac~~ da empresa que ele pos-
sui.

Boa parte da camunicaç~o entr~ o acionista e a empresa /
é emanada da empresa e ocorre por ocaei~o de declaraç~o de rendi

, " "mentos, ehgmad~ ~? capital, mensagens publicitarias, ou atraves
da diot~ibuiç~o de MividRn~os. Ccvido ao dist~nciamento do ~~io-
nista, o comportamento do .preço da aç~o torna-se relevante n a
decis~o de compra e venda da aç~o·,l:;,pais isto reflet~ o desempe -
nho e as potencialidades da empresa .•

~ -Tendo em vista a -importancia do preço da açao no mercado
. ,~ara os investidores, como para a empresa, e essencial conc~i-,

tunrmos seu significado, conhecermos seus elementos e compreen -
dermos os fatores q~e influem em sua determinaç~o$ A supe~aç~o /

: . , ,desta fase nos facilitara acompanhar a analise e os ~roblemas da
política de dividendos, porque o preço da aç~o, entendido n~o co." ,~:.-..md valor absoluto, serve de indicadc:::.

DeferminBç~o do Preço
A·fim de evitar confusões, considera-se o preço da aç~o

aquele determinado pelos investidores à margem de modo que toda
vez que houver menç~o do mercado de ações estare~o~ ho~ teferin-

•. - •.do: a essa posiçao ~os investidores a margem. Neste sentido esta-
remos partilhando do conceito de James Van Horne, om cuja descri
ç~o baseia-se a explicaç~o do concsi to .de preço -da merr,ado da a-
.•.• 5çao que ora segue.

(5) Van~orne, JamsB C., "Financial Mancgement end P~11cy",2 ndo
sd1t1on, Prentice-Hall, In~., Englowood Cluffs, M,J., 1911, pg.
23 - 25.



Cada inveetidor interessado em realizar alguma compra ou
venda de ações efetua seu julgamento do valor da ação em questãoJ,A demanda e estabelecida pelo valor que os investidores ~tri =
buem à ação e pelo montante de i1"eCUrSosque cada um deseja inve,!!
tir. A oferta, aqui considerada fixa, é dstsrminada pelo númerol
ds ações emitidasa O preço da ação é determinado pela intersec -
ção da escala de demandag cons~itu{dB das avaliações da ação pe-
los investidores e do montante1que desejem transacionar, e da o-

I _ __

ferta, resultante do numero de açoes e da avaliaçao da açao por
seus detentores o Investidores que avaliam o preço da,ação acima
do preço do mercado não venderiam ao preço torrente, enquanto a-

, "'quelas que avaliam abaixo. desee pl'eçonão a comprariamo Assim, I
, IRII'~,oe investidores a margem eeG aqueles cuja estimativa do valor da

ação é igual ao preç~ de mercado naqu~le 'momentoQ A medida que I
. ! Aocorrem mudanças em fatores como expectativaa, preferencias pe -

rante o riscD, rJlJ ..rB~.rsoB'd18poniveis em mãos dos investidor;t;!s
,interessados, havera mudança na escala de demandam

Ae expectativas dos investidores não são meras proje -
çõss do compQrtamento paseado da emprssa, mas multoma~souma I
prElyisão para o futuro· em função de toda informação que recebam,
acrescida de suas considerações peesoais, o que introduz na ava-
liação uma dose de sUbjetivismo.Percebe-ae, poisp que Bste jul~
gamento de valo! é procsssado pelos participantes interessados I

, . .dq.:rnercadode capitais, e e finalmente determinado pelos invest.!,
dores à lnargem..Neste aspecto a empresa não participa na determ.!,
nsOão do preço de SUê ação, o que realmente importa é o julgamen-to do mercado de seus atos conforme a informação que recebe0

o preç9 da ação repreãenta o.jul~am8ntD dos esrticlpan -
~as do mercado, ou me~hor, dos investidores interessados sd~e I
o valor da ação e da êmpresa. A avaliação, lnfluencl~da por um
fator ,da subjetl,"!'smodo investidor, baseia seu julgamanto ob
jetivo da empresa no contexto das demais aç5es dotadas naquele I
mercada. Assim, o preço ds ação no mercado varia também em 'U" -
ção da....conjuntura econôml.ca e dp estsdo "psfcológico dos inv8stl-..dores s margem .•



ELEMENTOS BÁSICOS DO PREço
- -Quando o inveetidor compra uma açao, abre meo do coneumo

de hoje por maior poder de compra no futuro. Sua expectativa de, ..

maior coneumo futuro a baeeada noe dividendoe esperados e possi-
velmente na diferença entre os preços de venda e de compra da a-
ção. Se o futuro fosse conhet~do com certeze, investir seria si~
plesmente balancear o consumo presente com o futuroo Infelis -

,mente para investir, a epoca e o montante dos retornos do inves=.... :':..

timento são duvidosos.
A avaliação do preço da ação ordinária é função princi -

palmente de dois elementos: montante de retorno esperado sobre /
o investimento, e risco a ele atribuídoe Tratando poss1veis re -
tornos como uma distribuição probabilística que corresponda às /
expectativas ~D~ investidores o valor da ação (p) é baseado na
média'esJJerada pe retorno (r) e do desvio-padrão da distribui -
ção com relação à média esperada (6)" Algebricamente, p::i(7j ú)

Quanto maior for a incerteza do investidor em receber /
,- - -o retorno eaperado, maior e o desvio padrao da di~tribuiçao pro-

babilística imaginada para os resultados da empresa" De qus modo
Bsta relação, retorno e ~erteza, é incorporada no prsÇo da ação?

Risco
, -Risco e uma noçao bastante relativa que dspende, sobret~

do, das circunstâncias e dos fatores participantes~ O fator ris-- ',.., "co, embora essencial na ·avaliaçao da açao e, ainda, sujeito a /
críticas de instabilidade. Seu grau depsnde da função de utilida
de do investidor em particular, pois as pessoas diferem em suas
preferências perante o risco o Nossa definição de risco refere-ss,
a sua faceta operacional de natureza predominantemente objetiva0

Em condições ideais, a probabilidade da ocorrência de um, , , ,.evento e indicada atraves do quociente do numero de casoe favor~
veis ao avento pelo n~mero total de casos possíveiso A partir /
das probabilidades de todos os eventos possíveis, determina-se /
sua distribuiçãa probabilística. O desvio padrão descreve o grau

-- - -,de dispersa0 da distribuiçao dos eventos em relaçao a sua mediao



A estimativa do risço, representado pelo desvio padrão da distr.!.
buição probabilística dos retornos esperados, é utilizada para a
qualificação dos retornos do invsstimento. ~isco corraagQndo ª-
possibilidade de desv~_cto8L~aâg~ros retornos paqueles que fo___ - •.--- ''''''''-" .•..••.,••.•'...,.•..,.,...•" ..•.••...",.,....._1' ..•.•..•,...~,••,., -_ ....•..."'".""",.,',..,."...•.""",.....,,'.~.•r.""~.,.....,_,_.""' ••.:::-'

ram inicialmente eSH.erados•.Quanto maior a incerteza, ou risco ,
dos retornos do investimento, inferior é a qualidade dos retor -
nos. Retornos de qualidade inferior são menos valorizados pelo /
investidor, mesmo que sejam elevados •.

Do mesmo modo que mede-se a dispersão dos retornos da a
ção em relsção a sua média, pode-se medi-la em relação ~ média
do mer~adoo Prirtanto, as teorias mais recentes de avaliação de
papeis diatinguem entre o risco intrinsico da ação e aquele ex-- ,plicado pelo mercado, dividindo o risco total em nao sistemati-

,co, respectivamentec O risco sistematico, relacionado ao mercado
, -,.. ,
e a fraçao do risco que nao pode ser reduzida atraves da divers.!.

,.. - - ,ficaçaos Por outro lado, a fraçao nao sistematica do risco pode
ser reduzida pela diversificação, através da seleção de port -
folios pelos investidores o A partir desta abordagem, estudiosos,

, -como Sharpe, alegam ser o risco sistematico e nao a variancia ,
,

ou risco total, o realmente relevante nas analises de investimen,to em papeis •.
Como está desenvolvido no tópico seguinte, o preço da a-- ,çao e o valor presente

fator de desconto (k)~
, ,e desenvolvida na area

,de uma serie de dividendos, empregando um
, ,Essa tecnica de calculo do valor presente
, "de analise de investimentos. Ela e chama-

da de abordagem de tax2 de desconto ajustada ao risco, porque o
fator de desconto é mantido de acordo com o grau de risco. Quan-

. ,to maior for.o risco, mais elevade e a taxe de desconto emprega-
da.

Visando resolver o aspecto operacional do problema de /
, ,

risco, na area de analise de investimentos, algumas empresas di-
videm seus investimentos em classes de risco, e atribuem a cada
classe uma taxa diferente de desconto. Essae taxas são utiliza -
das para descontar os fluxos futuros esperados de caixa para seu
valor presenteo Semelhantemente, o risco na avaliação da ação /,qualifica oe retornos esperados, oe dividendos. O risco e asso-
ciado a cada ação conforme a certeza de seus retirbis e a função



o mesmo retorno média es
parado tam valoras dife=
rentes em função do des-
vio padrão da distribui-
ção (risco). Quanto maior
for o desvio padrão, me-,nor e o valor do retorno,medio esperado.

o aumento no risco, ex-
presso pelo desvio padrão
da dlstr1buição, pode ser
compensado por maior re-,torno medio esperado.



,de utilidade do investidor, isto e, suas preferanciss perante o
risca. A incerteza é compensada na análise através de taxa de /
desconto mais altaso

Os investidores à margem seguem um raciocínio parecido /
~~cima exposto, quando avaliam o preço da aç~oo Donde surge, n o
mercado de ações, um/a taxa d~ capitalizaç~o para cada classe de
risco de ações .•Aqui, ela é suposta igual à taxa mínima de retor
no requerida pelos investidores à margem~ Portanto, a taxe de /
desconto ajustada ao risco (k) expressa a taxa de capitalizaç~o

-do mercado para aquela açao.

Retorno Esperado
,Dividendos em dinheiro e tudo que os acionistas, como um

todo, recebem d8 seu investimento, vale dizer, o que a empresa /
desembolsa. Portanto, o fundamental na avaliaç~o'das ~ções s~o •
os dividendos .•O preço estimado da aç~o mo mercado baseia-se nas
expectativas de que a empresa continua a pagar dividendos, sejam
eles regulares ou de liquidaç~o» e qu~ sempre existirá mercado / .
receptivo para a aç~o~

Van Horne oferece uma clara descriç~o do que ocorre no- - ,caso mais comum, quando a açao nao e mantida para sempre~ nInve~
tidores com períOdOS de conservaç~o mais curtos que infinito 8S-
pera~ poder vender a ação no futuro por um preço maior daquele /
que pagaram. Sem dúvida, isto supõe que naquele instante haveria
investidores dispostos ..a .comprá-la" Esses investidores, por sua
vez, basearão,.seu .julgsmanto do valor da aç~o em expectativas de
dividendos futuros e valor final depois daquele momentoc Entre -
tanto, o valor final depende de outros investidores que então e~
tariam dispostos a comprar a açãoo O preço que estariam dispos -
tosa pagar dependeria de suas expectativas de dividendos e de,valor finalo E, deste modo, o processo continua atraves de inve~
tidores sucessivose" 6

O analista estabelece um períOdO de horizonte e, ent~o ,
estima os dividendos esperados durante o períOdO e um valor cor-
respondente ao preço da ação no fim do horizonte escolhido o Con-
sequentemente, pode-se representar a preço atual da ação (Po) p~
ra um períOdO de conservação (n), com o valor presente dos divi-

(6) Usn Horne, Jamae C .•, "Financial Management and Palicy",2 ndo
edition Prentice-Hall, Inco, Englewood Cliffs,NgJo,1971,pg.
16••



dendos esperados (Dt) somados ao valor presente do preço espera-
do de venda da ação no fim do período de horizonte (Pn), ou alge
bricamente: ,'~-"8 = ~ -2-~.,jo A,_

f;! (t.;.;.:) t (I'" "'» r:
,, onde k e a taxa de desconto apro

,priada. Como o valor final depende dos di~ldendos pagos apos
Período de conservarão, então: "Pn "'"f ()r:

•• -e •• ! n-t~)I:~11!

o

••• ••• CIO.ot;Substi tuindo na equaçao do preço da açan , Po =' í: -t.• .• t.' (Hk)

Caso o retorno esperado da ação fosse somente dividendos em di=
, ...nheiro ate o infinito, terminaremos com a mesma equaçao~ O preço

N ,da açao seria o valor presente desta serie de dividendos (Dt)
,utilizando a taxa de desconto apropriada (k), isto e,

...Esta equaçao permite um exame
do relacionamento entre seus fatores~

Os dividendos são parte dos lucros disponlveis da empre-
sa, - sem l~~ro não haverá os dividendos possíveis - serão os de
liquidação. Comumente, os dividendos correspondem a uma fração /
positiva dos; lucros disponíveis, denominada taxa de dividendos

,ou "payout ratio". Taxa de dividendoe e a percentagem dos lucros
disponíveis, que será distribuída sob a forma de dividendos em
dinh~iro entre ~s aç~es existentes o O total de dividendos do pe-
ríodosomente será ig~al aos lucros disponlveis se estes forem /
distribuídos integralmente, isto ~, se houver uma taxa nula d e
retenção. A taxa de retenção, que corresponde à parcela dos lu -
cros di"'Bp'[míveis que serão retidos ~u reaplicados na empresa, é
o complemento da taxa de dividendos o Uma taxa nula de retenção /
implica numa taxa de dividendos da ordem de 100%.

Pesquisa empírica efetuada por. John Lintner, cobrindo um
período de sete anos para 28 empresas norte-americanas, demons -
tra que o nível dos lucros foi o fator mais importante na deci -
são das Diretorias em mudar ou não a taxa de dividendoso8

,~\

(?~ Êste modelo básico do preço da ação de Myron Jo Gordon é ex-
tremamente simplificad~ e ignora uma s~rle de possíveis si -
tuaç~es que serão menciona~as no decorrer deste trabalhoo

(8) Lintner,John,"Distribution of Incomes of Corporation Among9/

Dividends,Retained Earnings a~ Taxes",American Economics /
Review, Vol.XLVI,May,1956,pg.9?-113.



Em 2/3 das empresas pesquisadas o montante da mudança dependia
da relação entre lucros e dividendos pagoso Portanto, não "e

,de estranhar-se que o nivel dos lucros, especificamente o lu-
cro por ação, é o ~ue mais chama a atenção dos analistas de
açõeso Mesmo que, na verdade, seus diagnósticos baseiem-se em
vários fatores, eles procuram estimar o lucro futuro por açãoo

Nesta análise dinâmica do lucro surge uma série de di~
ficuldades& De inicio, encontra-se uma variedade de medidas de
lucroo Os defensores do lucro econômico, por exemplog alegam /
qu~ este se constitui na verdadeira medida do resultado econô-,mipo da empresa e que o lucro contabil, encontrado nas demons-
trações financeiras, sofre distorções decorrentes dos tratamB~

, - 9tos contabeis perante a legislaçaoo De qualquer modog neste
trabalho supõe-se que os lucros contábeis são os verdadeiros /

"resultados economicoe da empresa~
A maior padronização das Demonstrações Financeiras das

empresas de capital aberto no Brasil traz para o mercado de ca
pitais dados mais claros, e permite efetuar os ajustamentos ne
cessários para se chegar perto do lucro se não real pelo-menos- '"mais padronizado o Desde que se tenham as informaçces necessa -

,rias, cada analista podera calcular o lucro do modo que lhe p~
reça mais apropriado o Levando essa possibilidade 80 extremop I
ter-se-ia para cada empresa uma fórmula própria para cálculo
do lucro líquidO futuro, que envolveria os fatores realmente I
relevantes em seu caso particulare Infelizmentep certos elemen

- , ctos intervenientes SBO dificeis de serem quantificados. Dal a
importâ~cia de um exame consciencioso do comportamento da em =

presa e de sua partiCipação no mundo econômico com o qual ela (
transacionao

OPORTUNIDADES DE INVESTIMENTO
Nos parágrafos precedentes vimos o papel dos dividen -

.dos no preço da ação e sua depend~ncia no lucro disponivelo Os
lucros são gerados pela utilização dos recursos colocados à I
disposição da empresa$ Somente com a combinação dos fatores ca=
pital, trabalho e tecnologia cujos valores individuais podem I

(9) Em seu artigo publicado em 1959," n

" "Robert MQSoldofsky estuda os conceitos contabll e economico.., , , ,com relaçao a analise do ponto da equiU.brio da empresa"



ser baixos, no contexto de uma organização criam-se condições p~
,ra atividades criadoras de valores o Aqui o valor do conjunto e

superior àquele da soma das partes9 permitindo a concecução de I
uma diferença positiva entre as receitas e despesas incorridas
contabilmerite na realização das atividades da empresa, diferença
essa que dá origem ao lucro o

A organização da empresa~ o fato de coordenar DS elemen-
tos harmoniosamente para um objetivo comum» coloca=a em condi
ções de realizar atividades econômicas e explorar conjunturas de
mercadoo Conforme sua constituição de direito e de fato cada or~
ganização está aparelhada para a execução de atividades limita ~
das~ Essa limitação diz IGspeito ao fato de que ela está melhor
preparada para algumas atividades e menos para outr8s~ isto é
sua efici~ncia varia conforme os finso Daí~ pode=se examinar 8 !
ficiência da empresa com relação a operações diferentesp como I
também em relação a nutraa empresas perante 8S mesmas operações
Seu sucesso relativo depende, consequentemente~ de sua eficiÊn =

cia com r~lação às atividades que desenvolve e à eficiência das
demais empresas empenhadas em atividades semelhantes o O montante
de lucros alcançado resulta de sua posição na conjuntura ambien=
tal que a cerca e de sua própria eficiênciao

A exist~ncia de oportunidades de investimento em dada em
presa, que esta pode explorar em seu processo de crescimento~faz
com que se torne esta empresa atraente para aplicação de capital
e isto influi positivamente no preço de sua açãoo A mera existên
cia e viabilidade de explorar tais oportunidades de investimen =- ,tos nao implica? por si so~ em melhores expectativas de retornos
futuros ou de ganho de capital o Elas são valorizadas como resul~
tado da eficiência da empresa~ sua~,facilidades em financiar os
investimentos, sua concorr~ncia9 a conjuntura econômica e outras
variáveisQ A influência positiva no preço da ação requer a parti
cipação concomitante de uma série de fatoreso A lucr8tl~idsde I
dos possiy~is investimentos é uma condição básica para causar re
flexo favorável no preço da açãoo

O raciocínio báeico do aspecto de lucratividade, no con-
'"texto das oportunidades de investimento e rssumido satisfatoris=

m~nte por Van Horna:"Se.as oportunidades de irivestimento prome -
," ptem um retorno'~"sobre a parcel-a financiada pelo capf.t al, pr-opr-í o ~J



maior do que a taxa de retorno exigida~ Ke' o investidor preferi
ria que a empresa rettvesse os lucros o Se o retorno fosse igual
ao retorno exigido, seria indiferente entre retenção e dividen -

,dos. Pelo contrario, se o retorno fosse menor do que o retorno e
xigido, o investidor preferiria dividendoso Se a empresa pode,s~
postamente, ganhar nos projetos mais de que o retorno exigido,os
investidores estarão perfeitamente felizes em deixar a empresa I
reter dos lucros o quanto necessitar para financiar os investi =. 10 A ,mentos"~ Este raciocinio sugere que a taxa de dividendos so -
fre influências diferentes de período em perÍodop conforme o su~

" pgimento das oportunidades lucrativas~ Sob esta abordag8m~ e pos~
síve~ buscar uma taxa de dividendos estável, desde que a longo I
prB7..ohouver retenção conslstente com a lucratividade dos proje=

,tos aceitaveiso

FATOR DE CRESCIMENTO
As oportunidades de investimentos sugerem para sua acei~

tação a presença de uma potencialidade de crescimento e de maio=
res retornos~ Ao avaliar o comportamento futuro da ação é neces-
sário analisar a evolução dos retornos~ O aumento nos dividendos
futuros causará a valorização da ação~permitindo alcançar um pr~
ço mais altoo O fator de crescimento é incorporado à avaliação I
para expressar a taxa de crescimento nos retornos esperadosoQua~
to maior for o fator de crescimento maior será o preço da ação ,. ,d~v~do a expectativa de um crescimento mais rapido nos diuiden -
doso

Na, medida em que s ação não é considerada um papel cuja
,renda e expressa pelos dividendos atuais e pela possibilidade de

que sejam assim mantidos, o investidos espera que com o passar I
do tempo a empresa venha a melhorar seu desempenha0 Esse progre~
so no desempenho da empresa pode resultar simplesmente do crescl
mento normal da economia, da experiência acumulada durante seu I
funcionamento, ou devido à criação de um potencial de crescimen-
to resultante de investimentos em pesquisas, pessoal~ e mercado o

Oeste modo a empresa pode passar, em alguma~ fasas por taxas de
crescimento diferentes do normal para as empresas em geraloPor-

, --tanto, e importante para a avaliaçao correta da açao saber a d,!d,
raçãó e a taxa de crescimento esperada em cada fase da ação ou

(10) Van Horrie,Jam~s C., " FinanciaI Management and Policy",
opoclt, pg" 2450



da empresa.
o exame de dados passados, realizado por Robert W~

Anderson e sua equipe, confirma a reputação de ações com cresci
mento como uma classe de baixa renda corrente, mas superior em

11termos do principal e renda. Este estudo demonstra que num
período de 18 anos o investimento nestas ações mais que tripli-

, ,pcou, enquanto a media de mercado quase dobrou e a media de a -- ,çoes sem crescimento aumentou em 64%e A medida que o tempo pas-
sa, a renda em cruzeiros das ações com crescimento mantinha-se,
a grosso modo, ao passo que com o crescimento no princip~l, au-
mentava sua renda muito mais depressa do que qualquer outrs a-
ção. Assim, a longo prazo, o investidor nestas ações obtém I
maior renda corrente total do que nas ações que oferecem maior
renda corrente de imediato~

Efei t·o do Crescimento
o crescimento significa que os dividendos da empresa I

cresceriam a certa taxa positiva~ O modelo de avaliação do ti-
po

~~~_P'o; .
".;1 (I,-l-~J'C

a introdução do fator de
de Gordon, transforma-se com

12cre~cimento (g) em Po = Dl
ck .•. 9

efeitos do risco, o
I,Qat,.percebe-se que o crescimento reduz 08..qual abaixa o valor da açao.

,O maior efeito do fator de crescimento e sua natureza
de difícil avaliação. A noção de crescimento resulta de vários
fatores, alguns dos quais não são fáceis de quantificaçãoo Uma
vez constatado o crescimento, surge a dificuldade de avaliar I
sua taxa. Uma diferença na taxa influi diretamente no preço da

,.;, "açao~ Frequentemente, e mais facil para a empresa criar impre~
são de crescimento ou de potencialid~Jr.i8maior do que realnentB
ÓCOl'~l"tU :3, co~n L st a c o n s c j u í i

ve i o , •
(ll)'Anderson Robert W., "Unrealized PotenciaIs in Growth Stocks"

.Hravard Business Review, March-April, 1955, Volo33,ng 20 pg@
51-67 .•

(12)"A exist~ncia de fator da crescimento causa o aumento do de-
;nominador a medida que aumente to Supondo uma taxa constan-
'.te de crescimento, 9 temos ••,'P" •• =~.,.....T r.>",(I+_t: .•..... + ~O(I~!C

(H'/<') (1+")" (1 ••.,,)-

Assim os dividendoe no periodo n são iguais aos dividendos
do períOdO n-l multiplicados pelo fator de crescimento I
(1 + g) ou aos do dividendo no periodo corrente (Oo~multi=
plicados pelo fator composto de crescimento (i + g) .•O fa-
tor crescimento tem um efeito inverso ao fator de desconto .•
Supondo u~ fator de deaconto k da equação acima maior do /
que a taxa de crescimento g, a fórmula do preço da ação /
tranaforma-se em:, Po = Dl

k - Q "



A explicação da relação entre o preço da ação e o cres=
cimento nos lucros pode apoiar-se nos estudos sobre a~. empresaeo
As empresas podem crescer a taxas elevadas, mas,'posteriormente,

,tendem a diminuir ou mesmo a parar seu crescimento ,.a medida que
alcançam a maturidade. Se existir um crescimento exponencial pe~

" " 'petuo dos dividendo,s, o Paradoxo de Petersburg sugere um preço I
, " - 13 •infiDitopara.a açao. Contudo, e do conhecime~to geral que

toda~ as ações têm preços finitoso O problema é contornado supon
do p~ crescimento inferior ao f~tor de desconto aplicado, ou um
períOdO limitado de crescimento acima do' normalo

O sucesso observado entre as ações com crescimento causou
SUa maior procura e elevou seus preços'nos mercados de,.capitais D

Entre as ações ~mcrescimento, a taxa de crescimento dos lucros /
, ", -e superior a taxa media de cepitalizaçao do mercado o

"

AVAL'IIÇí\OCOMPARATIVA
A ação de uma empresa não é a única no mercado~ Numerosas

ações de diferentes empresas são oferecidas e disputam entre si
os recursos disponíveis no mercado de açõesQ Ao mesmo tempo, há I
uma competição em atrair o investidor para aplicar em ações ao i~
vás de outra modalidade de investimento~ Daí, vê-se que a demanda.
por uma ·ação ,depende do equilíbrio no mercado entre o excesso ou
escassez de recursos a serem aplicados na compra de açbes, e da
posição desta ação em,relação às demais~

A atràtividade de determinada ação não se baseia somente
em sua lucratividade ou em' sua taxa de crescimento o A ação é con-
siderada mais atrativa na medida em que' os resultados que promete

__ " ,,~', 0lIl' "","

sao.superiores aqueles das outras açoeso Nestas condiçoes ela se-
, .,' ,ra mais procurada e alcançara maior preço~ Contudop pode ocorrer

~ue aç~sspouco 8tra~lvas: venham a sofrer aumento de preço~ sem I
melhoria no desempenhoo Esta ,situação anormal resulta de uma de =

manda por 8ç~es,
os compradoras a
ço~as atrativas

, ,superior a.oferta, naquele instante, obrigando
investir em aç~es menos atrativas, porque o pre-.

I' ,ja esta super-estimadoo
De modo geral, as ações são compradas em termos de diui -..•

dendos, crescimento, risco e outros fatores circunstanciais, como
, I'faixa de preço e volume trênsacionado~ Para fim de analise~ d~vi-

, .'
.. ,

(:13) Durand, David, "Growth Stocks, and the Petersburg Paradox" ,
r • Jourhal of Finance, September, 195?~ XII, nQ 3,pgo348-63o
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•..dem-ss as açDes sm clssses de rlscDo TDdos os componentes da mes~
ma classe possuem risco comparável, e a cada ação da classe é I
atribuído o mesmo elemento de risco. Êste elemento de risco é in
corporado ao fator de desconto, sjustado ao risco, empregado no,calculo do valor presente dos dividendos futuroso

A lucratividade da ação aparece aqui como um conceito I
mais amplo do que simplesmente a relação entre o lucro por ação
e D preço de mercado da ação. A forma de distribuir os lucros I
disponíveis entre dividendos em dinheiro, dividendos em ações, e
rstenção pode vir a influenciar sua valorização o Uma ação é sup~

. ,r~Dr a outra, se para o mesmo grau de risco ela possui maior lu=
cra'iv~dade, tanto em termos absolutos como na forma de distri -•..
buição.. . ..A potencialidade de açao expressa a capacidade da empre=
sa em produzir lucros futuros~ Mas espscificamsnte, trata=se da
potencialidade de crescimento da ação e dos efeitos a longo pra~
zo da retenção e das caracter{sticas do empreendimento sobre a, .
serie futura de dividendos o O grau de cres6imento complementa a
lucratividade corrente o

Uma ação que oferece maior lucratividade. e potencialida=
dedo que outras ações da mesma classe de risco possui maior pro.. ,babilidade de conseguir melhor cotaçao"no mercado o Para tsnto, e
necessário que a ação tenha maior valor líquido? isto é, lucrat,i
vidade corrigida em vista da potencialidade de crescimento e do
risco. Menor lucratividade pode ser compensada por maior poten=
cialidade ou por menor riscov e vice versao



CAPtTUlO 111

CONTROV~RSIAS ACERCA DA POltTICA DE DIVIDENDOS

O objetivo da empresa de capital aberto ~ maximizar
a riqueza de seus acionistas. Surge, então, a seguinte
questãos a política d~ dividendos realmente afeta a riqu~
za do acionista? Visto que a riqueza resulta do preço da
ação no mercado, o efeito da política.de dividendos sobre
a riqueza do acionista á mensurável pela variação que ca.!:!,
sa ao preço da ação e aos dividendos. Na medida em que a
política de dividendos influi efetivamente na cotação da A
ção pelo mercado, ela desempenha papel ativo e constitui .!:!,
ma variável decisória da administração financeira.

Esta questão não é resolvida tão tranqlJuilamente c.2,
mo possa parecer à· primeira vista. A literatura finance,!.
ra continua debatendo esta questão que diz respeito ao pro..,-
blema da relev~ncia da política da ~ividendos da empresa,.
V~rios autores t~m procurado acertar as diferenças através
de demonstraç~es teóricas, baseadas em determinadas supos,!.
ç~es quanto ao comportamento do mercado. Outros procur.,ê.
ram resolver a questão através ,de testes empíricos. Estes
chegaram, no máximo, a sugerir que a política de dividen
dos afeta o valor da empresa, mas seus estudos estão suje!
tos a divarsoserros e vieses estatísticos.

O prop~sito deste capítulo é equacionar e,. dentro
do po~sível, sistematizar a contiov~rs~a acima enunciada à
Luz dos conceitos e 'em função dos fatores ,tanto ref~3re.!l
tes ao praço da ação como, à polftiea de dividendos da em
presa, qUe foram exposio~ e analiaados nos capítulos pr8c~
dentes. Com a adoção qesta metodologia, espera-se encam!
nhar a aceitação de uma posição sustentiva~.Para frisar
a dificuldade da alcançar uma solução, basta rec.ordar que
até o momento não foram apr~5antados resultados
tese

convincen-
-A complexidade daa relações e dos comportamentos an-v'olvidos prejudicam um tratamento determinístico. Quem s~

be, tais soluções possam ser'ds nat~rez~ circunstancial. '



sem permitir generalizaç;es~ Contudo, constantemente s~o
adicionadas novas contribuiç;es,ampliando o acervo de 0.2,
nhecimentos ~obreo assunto, o que tem o mérito de nos ~
proximar de uma oonclus~o.

O problema da relevância da'política de dividendos
reside em: deve-.se atribuir papel ativo ou passivo., pr..9,
oasso decisório da empresa? A política da dividendos é
tratada como passiva se for parte da decis~oda financis
menta, decorrente das nacaaeLdade e de recursos para fina,!l
ciar ae atividades oorrentes e às novos investimentos da
empresa. A decisão "da realizar novos investimentos resul

.ta da oomparação entre a .taxa de retorno destes investi
mentos e o custo de capital para a empresa, Se a taxa de
retorno exceder ao custo dê oapital, a aempreea possuir
os recursos necessários, a realização do investimento t,!!
rá um efeito positivo sobre seus lucrDs. A retenção dos
lucros é uma forma de finanoiar as atividades ·lucrativas.

A fim de suplementar os reoursos para os novos i~
vestimentas, a abordagem, que subordina a taxa de divide,!l
dos às necessidades de financiar cpo rt uní.dàdae Luc ret Lvae
de investimentos da empresa, chamada por W$ston e Brigham
de "Teoria Residual da política de Dividendos", baseia-se
numa suposição das pràfer~ncias dos aoioriiatasl4• Ela su
põe que, se os retornos sobre os Luc roa reinvestidos exc; ...y;.
dam a taxa de retorno que o investidor poderia obter sOZi--""
nho em outros Inv eet Lmant oe, ou seja, aau. custo de oport,ij
n í dade , ele poderia preferir que a emp raaa ratOlesse e r!!,
investisse os lucros aO invés de distribuí-los em forma '
de dividendos. Supondo, ainda, que os acionistas estejam
indiferentes emrelac;ão às várias formas de recompensa,e!,
ta abordagem subordina oS'dividendos is decis5es de inves-timento e finanoi~mento, achando ~ue QS lucros
são ,gerados pelos investimentos •. Distribuem-ss
~o. ~omente quan~o estes recursos n~o t~m outro

somente
divide.!l.
destino

rentivel •.cuJo retorno é eup~rior ao"custo do oa~ital.
Por outro lado, a política de dividendos é tratadá

(14) W'~s~on, J. fred, and :E~genB f." Br19ham,~anayerial -
F'iqanoe, 3rct.edition, Holt,' Rinehart .an~ Wina onnc.,New·
York, 1969, pg. 3B4-403~'
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como ativa, se for independente da decisão de financiamen
to, sendo computada em pé de igúaldade com as outras paI! \1.
ticas. Isto signi fica que a polí t í ca de. dividendos po,!~\...
sul necessidades, dustos e estratégias prciprias que deve '
riam ser analisadas paralelamente com outros fatare$, s~
jam eles de Investimento e/ou de Financiamento, na elab.f!.
taçio da política global da empresa. 5up~e que os acio -
nistas valorizem os dividendos e reajam diferentemente às.
, . ,varias formas de recompensa. A pol~tica de dividendos P.f!.

daria influenciar no preço da ação, possibilitando à admi
nistração agir para seu aumento.

No equacionamento da controvérsia acerca do papel
da política de dividendos da empresa, adotaremos a seguin
te m~todologia: far-se-~ a apresentação em separado dos
argumentos pela irrelevância e pela relevância da políti
ca e posteriormente discutir-se-~ sua importância em vi~
ta dos argumentos focalizados em cada posição. Na apro!!
sentação de cada posição, chamaremos a atenção parei tcip.!.
cos abordados anteriormente e seus expoentes, dando ao
trabalho seqU~ncia, coer~ncia.8 evolução l6gica.

ARGUMENTAÇÃO PELA IRRELEVANCIA

A posição 'de irrelevância dos dividendos subordina
a polft'ica de dividendos ...se pode ser chamada·neste c0l!.
texto de política - às oportunidades de investimento e à
decisão de financiamento da empresa. Distribuem-se na
forma de dividendos somente os recursos que excedam às no!!
.cessidades de capital de giro e de aquisição de ativos.

Essa argumentação pela doutrina. de irrelevância eu
tecede ~quela da relev.ância devido à natureza àepecisl de
sua apres entação. Sua apresentação tacir~ca ref'o rç a-iee b.ê,
sicamente em certas suposições simplificadoras da raalid.ê,
da, contornando o caso de incerteza e de imperfeições do
mercado. Uma vez acaitas suas suposições, ela sobrevi-
ve ~os ataques e parece perturbar a posição tradicionalis_.
ta mantida ainda pela maioria dos estudiosos~ oferecendo'
subsídios para ~~a, r~fle~ão apoi~da no racionalismo.

Projetos de Investimento



Podemos imaginar a empresa em condiç~es normais, -
quando seus ativos estão em nívéissatisfatórios e sua c~
pacidade de manter a lucratividade corrente não á ameaç~
da pela distribuição de dividendos. Entretanto, essa me~
ma empresa pode expandir suas 'atividades, ampliando sua -
capacidade produtiva, ou diversificando-se pelo investi
menta em novas atividades. A questão enfrentada pela ad
ministração é a de aceitar ou não esses projetos de inve~
timento, e como financi~-los. De acordo co~ essa posição,
enquanto a empresa tiver projetos de' investimentos, cujos
retornos excedam a seu custo'de capital, ela usar~ lucros
retidos e~npréstimos no montante suportado pelo aumento
da base de capital próprio'.

, A lógica deste raciocínio res~de na suposição de
que o r~torno do~ novosinvestim8~tos 9ompensar~ para os
acionistas a redução no~ dividendos co~rentes. Ora, a a
plicaç~D dos recursos em projetos cujo retorno'á superio~. . '

após das cont ar o fator ternpo.,.Se o acionista p rec í e.ar- de
~enda corrente podei~ vender parte de suas aç~es,cujaco'
tação tenha subido em decorr;ncia ~os novo~ projetos. As
exig;ncias de lucrativ~dade dos.investidores ~ margem es-t~o expressos através do custo do capital próprio. Desde
que o retorno exigido seja atendido, qualquer m~lhoria na
lucrativ~dade seriavis~a com agrado.
, .'4J,. As sup os í çjiea bás í c ae da'lrrelevância dos divide!l,

~ -' - - Idos, .a subordinaçao a decisaujde inve6time~to e a indife
rença entre dividendos correntes e ganho de capital são'
endossadas ,pela abordagem de oportunidades de investime.!l
to. Ela 'se situa, em termos de comparação, entre o reto.!:,
nadas oportunidades de investimento ao custado capital•.
nelas empregado. Sua ~nfluencia na taxa de dividendos de

'pende ~a diferença relativa a favor do retorno dos inve~
timentos e do volume de opottunidades disponíveis.

A maioria dos autores, que advogam e valorizam ·0

fator de oportunidades de investimentos, frisam a irTipo.!:,
t;ncia dos adjetivos aceit~veis e lucrativos, querendo
ccim isto qualificar as opprtunidadBs que pesam na decisão,
sabre o nível de dividendos. A distinção entre oport.uni
dades mais ou menos lucrativa~ implica na aceitação indi,
reta de que outros fatores influam na decisão. Contudo,
·.• ·EWJUt;-tÕ·-ftB ..•criJlh't'a·r'"Yãf~·..â(j'jrreTi-tar o preço futuro da açãodan-
do ao acionista um resultado final suoerior



,aceitas suas suposições de indiferença, acha-se que a em
presa, tendo oportunidades de investimento, nos quais o ~
cionista conseguiria resultados superiores aos encontr1!
dos fora, ele aprovaria a retenção de paroela maior dos
lucros para reinvestimento.

o custado capital próprio, obtido de lucros reti
dos, é um custo de oportunidade que reflete as taxas de.
retorno que os acionistas conseguiriam, investirido em ou
tras ações da mesma classe de risco. Para achar o custo
de capital global da empresa é necessário calcular a má
dia ponderada do custo do capital próprio e de terceiros,
nas proporções em que financiam as atividades da empresa.
Este custo seria igual ao custo marginal do capital, se
a empresa tivesse uma estrutura de capital ótima, isto á,
de custo mínimo. Graficamente,

(%) ~~H!~C'"

As oportunidades de financiamento seriam financia-
das de acordo com a estrutura ótima do capital, por el!!.
préstimos e por capital próprio, o último decorrente de
lucros retidos, ou da venda de novas ações. O custo da
nova parcela de capital próprio á oonsiderado maior que.6
antigo, devido aos custos de lançamento. Supondo que não
hajam ações preferenciais, Weston e Brigham fornecem uma
ilustração gráfica da construção do custo médio ponderado
do capital15• C~nsiderando os custos e o montante de fi-nanciamento no exemplo d~ Weston e Brighafu, encontra-se o
seguinte esquema do custo dQ oapital, ~'

(15) Idem, ibdlil~, pág.3B4-9
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Observa-se que o custo marginal do capital muda a partir
do momunto em que se torna necess~rio vender novas ~
ções, (B).

As oportunidades de investimento da empresa apr~
sentam diversas combinações, conforme o montante investi
do.. Quanto maior o montante disponível pElra investime.!J.
to, a empresa ter~ maiores condições de aceitar uma com
binaç~o mais interessante de projetos. Podem-se expre~
sar graficamente diversos níveis de combinações da dif}!
rent~s taxas ,internas de retorno (TIAi) com montantes de
investimentos.l6

(l6)WEston 8 Brigham, Opa cit. pg. 30r-8

28,



0,.4'""'''';...1.. Ja z;,,.AI,'m,,,,1o
-r,R(t)

ri)

~u
TIRJ

A

A interrelação entre custo de capital, oportunidl!,
o

o~ ~ ~r

das de investimento e
da pela figura

emiss ão de novas açõe s é demon st rl!,
, onde as oportunidades de investi

n!,menta foram combinadas com o custo de capital, Os
veis de combinações de oportunidades (TIRi) depefider P..51
ra os autores, da conjuntura em que a empresa se encon -
tra, referindo-se a um ano bpm(i~l), normal (i~2), ou -
ruim"(i=3). A interrelação das tr&s vari~veis seria nos
seguintes ~ermos:

Na situaçio E, a empresa tem DA de lucras retidos,
A8 de empréstimos (onde DA = AS, q~andoo índice de débl
to é 50%), e BE de recursos provenientes da venda de n2

"uas ações. Se houver distribuição de lucros disponíveis,
o aumento do custo de cap í t.a), ocorrerá anb aa , A abordl!,
gem recomenda o uso de taxa nula de dividendoo.

, Na situação 8, a empresa financiar~ metade de 00
com capital pr6prio ea outra metade com d~bito para ~
tender ao índice 6timo de dé~ito de 50%. Haverá distri -
puição de dividendos no montante de A - + (00).

Na situação C, de forma análoga, se a empresa d,2.
seja~ manter o índice ~timo ~e débito, distribuirá na
forma de dividendos o montanta de A - + (DC).

Oe~ta interpretação podam resultár cada ano taxas
diferentes de dividendos, Entratanto, a prática empras~
rial sugere a busca de taxas estáveis de dividendos, A
teoria e a prática r~conc~liam~se 9uan~0 se admite oerta
flexibilid ada com relação I à e~,~rutura ót!ma de Qapi tal.'
Conforme é conjuntura do mercí:ldade capital~e das QPor~
tunidades de investimento, í:lempresa" pode~8Svif1r-se m,9.
mentaneamente da sltuaç~o de custo m!~imo d, capital, -
pretendendo corrigir posteriormente sua estrutura de ca-
.p í ta 1•. ""



Uma decis~o de Financiamento.

Se a empresa tiver lucros excedentes ao necessário p~
ra financiar tôdas as oportunidades aceitáveis de investimen
to, esses lucros dever~o ser distribu!dos na forma de divi -
dendos em dinheiro. Caso contrário, naquele período nio ha-
vera dividendos. Por outro lado, se a empresa tiver neoessi
dade de recursos para aplicar nos projetos aceitáveis exce -
dendo ao montante dos lucros retidos e dos empréstimos que
sua base suporta, ela própria financiará o excepso com a com
binaç~o de novo ca~ital próprio, subscriç~o, e novos empres-
timos.

Essa abordagem , exemplificada gráficaments por ~
Weston e Brigham. Observa-se que ela envolve simultâneamen-
te considerações de oportunidades de investimento, custo de
capital, montante de lucros e de dividendos. Entretanto,
apoia-se na aceitaç~o de estrutura ótima de capital. No
exemplo, SO% do passivo provém de capital próprio e O restan
te de empréstimos, ou melhor de financiamento de terceiros.

O tratamento da política de dividendos, como uma dec!
sao de financiamento, torna o pagamento de dividendos em di-
nheiro um residual ·passivo. Pode-se notar que o volume de -
dividendos~ neétas condiç6es, varia de ano para ano, confor-
me o montante das oportunidades ac~itáveis de investimento i
disposiç~o da empresa.

O modelb d& lames E. Walter , um dos primeiros mode-
los de avaliaç~o do preço da aç~o~ implica que a taxa ótima
de dividendos deveria ser determinada somente pela lucrativ!
dade dos investimentos'? Sua fórmula e-f í rme que para cada r~
lBÇ~O r/p os dividendos, O, devem variar até maximizar o pr~
ço da BÇ~O, P, porque existe um O tal que maximize P.

Algebricamente: O + r/p (E - O)P •
p

onde, E = lucro por açao
r = taxa de retorno do investimento
p = taxa de capitalizaç~o de mercado.

(/1) Walter,James E., "Oividend Policies and Common Stock
Prices",Journal cf Finance, March,19SS,vol.XI,pg.29-41
"Oividend Policy: Its Influence on the Value of the En-
t~rprise",Journal of Finance,May,19S3, vol.XVIII.
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A interpretação fa fórmula de Walter sugere a possi-
_ _ ~,;o. . _

bilidade de tres relaçoes r e p, e faz uma recomendaçao da -
po l-I t í.c a de dividendos a seguir em oada caso. Se,
r>p taxa ótima de dividendos nula
r=p preço de mercado da ação insensível a taxa de dividen-

dos.
r<p taxa ótima de dividendos de 100%

A distribuição dos dividendos dependa da exist~ncia -
de oportunidades de investimentos a serem financiados e de -
sua taxa de lucratividade relativa ao custo do capital pr6
prio. Se essas oportunidades forem abundantes para a empre-
sa haverá taxa nula de dividendos, caso contrário, a taxa de
dividendos será de 100%. Estas situações extremas - -nao sao -
com u n se na prática acontece algo, entre esses extremos, o
que significa que o tratamento não é estritamente uma deci -
sao de financiamento,

o tratamento acima argumentado insinua como a posição
de irrelevância supõe certos comportamentos do mercado. Par-
te da suposição de que o investidor gostaria que a empresa -
re~-esse os lucros, quando conseguisse 'com esses recursos -
retorno superior ao exigido, implicando na indiferença do i~
vestidor entre retenção e dividendos. O acionista certamen-
te preferiria o inverso, se o retorno fosse inferior ã taxa
ex ig ida. pe los i nv estidor es na ma rg em sôbre a pare e 1a do cap!
tal próprio.

Admitida a irrelevãncia, a ta~a de retorno exigida s~
br~ o capital próprio ~ invariável em função da mudança na -
taxa de dividendos. Em seu papel passivo os dividendos nada
mais são de que um meio de distribuir aos acionistas recur -
sos d~snecessários para a empresa. Este problema de irrele-
vância i tratada neste contexto e naquele de estrutura de c~
pital em relação ao 6usto de capital por Miller e Modigliani.
Seus argumentos teóricos apóiam fortemente a posição de irre
leyãncia.
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Modelo de M.H. Millsr e F. Modigliani

Miller e Modigliani apresentam o argumento mais cpmpr~
ensivo de irrelevância dos dividendos na determinação do va -
lar da empresa. Para ~les. o valor da empresa resulta somen-
te do potencial de lucratividade de seus ativos. ou melhor.de
sua política de investimento. As políticas de financiamento
e de dividendos não conseguem modificar a valorização da em -
presa. A posição firmada pelos autores com relação a estrutu
ra de capital d~ empresa. que descreve a oombinação percentu-
al entre capital pr6prio e de terceiros. coinci~~ com a abor
dagem de lucro operacional líquido. pelo qual o custo de capi
tal da empresa e constante qyalquer que seja seu {ndice de di
bi~o. ou grau de alavancagem •

..
De ac6fdo com o princípio de alavanoagem. a utilização

d e ca p it a 1 d e t er c e ir os. p or' um cus to i nf er io r à 1u cr a t iv ida -
de das operaçSes.permite aos propriet~rios conseguiram u~ re
sultado final superior àquele que teria sido conseguido finan
ciando as operaçSes tio s~mente com capital ~i6p~io. A inter
pretação tradicional deste princípio ~ que. sendo o custo' de
capital de terceiros mais barato de que o capital pr6prio.
porque os credores estão garantidos pelos ativos da firma. ou
qualquer outro tipo de garantia real. enquanto os sproprietá~
rios correm todo o risco. deve ser utilizado na estr~tura do
c a p ital d e f i na nc iam e n tos d e te r c e ir os. a t é o 1im it e e,m que o
custo destes recursos seja aumentado em função do risco. ,de -n
solvência decorrente da diminuição do coeficiente de cobertu-
ra real. Quando isto acontece. anulam-se as vantagens de ut~
lizar os pecursos de terceiros. podendo causar uma alavanca -
gem negativa. isto i. ter um custo de financiamento superior
a lucratividade das operações.

Em oposição à abordagem tradicional. Miller e Modigli-
ani assumem que o ma~cado penaliza a empresa quando ela se
utiliza de alavancagem. em vista do risco de insolvênoia. de
modo que a vantagem do aumento de reoursos de financiamento.
que sio mais baratos. é axatament~ compensada pelo 'aumento na

( /8) M i lle r " M er to n H., a nd Franco Mo d ig 1ia n i, "O i v id e nd Poli
cy, Growth and ths Valuation of Shares", Journal of
Busin~ss, October, 1961,Vol.XXXIV,n94, pg.4ll-33
"Oividend Policy ~nd Market Valuation: A Reply", Journal
of Businass, January, 1963, Vol.XXXVI, pg 116-9
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taxa de capitalizaç;o do ~apital pr6prio, resultando na conti
nuaç~o do mesmo custo de capital para a empresa. Sendo cons-
tante o custo de capital, n~o há razão para que duas empresas
que diferem somente em sua estrutura de capital sejam valori-
zadas diferentemeBte. Donde concluem ser indiferente para a
empresa financiar suas operações com capital próprio ou de
terceiros. Ora. admitida esta conclusão, a utilização de lu-
cro para reinvestimento na empresa, tem o mesmo efeito no cus
to do capital que os recursos obtidos externamente, o que tor
na sem ~~portincia a taxa de dividendos escolhida, a maneira
pela qual os lucros se dividem entre dividendos e reinversão,
para a determinação dBste custo ou do valor da empresa.

A argumentação que apóia a hipótese acima exposta da
irrelevância dos divi~endos ~ demonstrada por Miller e Modi -
gliani em seu mod~lo do valor da empresa, sob condiç5es arti-
ficiais descritas em suas suposições básicas. publicado em ou
tubro de 1961. O ponto de vista dos autores, tanto aqui como
em relação ~'estrutura de capital, ~ b~seado no funcionamento
de um 'mecanismo de arbitragem no mercado de capitais capaz de
igualar o valor de duas empresas que diferem somente em suas
políticas de financiamento e de dividendos. Este postulado -
de comportamtno para o mercado. cujo funcionamento é admitido
em condições normais, é básico no modelo.

A prova de irrelev~ncia baseia-se na elaboração de uma
equação do valor da empresa onde o fator dividendos desapare-
ce depois de ela sofrer certas substituições. Daí, conclui -
-se que os dividendos não têm efeito na avaliação da empresa.

Suposições Básicas.

a. Mercados de capitais perfeitos nos quais todos os investi-
dores são racionais. Os investidores preferem maior a menos
riqueza e s;o indiferentes entre ganhos em numerário ou aumen
to no valqr de mercado de suas aç5es. Nenhum investidor é su

J

ficient~~ante importaBte para influenciar o preço Vigente. To
dos têm acesso igual e sem custo a toda informação. As tran-
saçõessão imediatas e nao envolvem custo algum.

b. Ausência de custos de lançamento nas emissões de novas
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açoes.
c. Aus~ncia de diferenças de imposto entre lucros distribuí-
dos na forma de dividendos ou ganhos de capital, oU melhor,
um mundo sem impostos.

d. Uma dada política de investimento n~o sUJeita ~ mudança.
O montante de investimento independe da fonte de fi~anciamen
to, e o volume de financiamento independe da estrutura de ca
pital.

e. Certeza perfeita por parte dos investidores quanto aos
investimentos e lucros futuros da empresa.

Elaboração da Equação.

O preço da açao no começo do período, corresponde ao
valor presente dos dividendos pagos durante o períOdO mais o
preço de mercado no fim do períodO.

Pt ~ preço de mercado da açao no período t.
Ot = dividendos pagos durante o período t.
I = novos investimentos no período t.
X = lucro líquido total da empresa no períOdO
p = taxa de capitalização para a empresa naquela

classe de risco, considerada constante no tempo.
nt = número de açoes no começo do período t.
mt = n~mero de novas açoas vendidas durante o períOdO

t. ao preço de Pt.

O preço da açao relacionado a seu retorno e:
1Po = 1 + P

e o valor da empresa oomo um todo e:

(01 + Pl)

1n.Po = 1 + p' (Dl + n.Pl)

Supondo que ~ouve venda de novas aç5es durante o pe -
ríodo 1,

n.Po • 1
1 + P

ou, em palavras, o valor total das ações no início do perío-
do é 6 valor presente dos dividendos pagos no período mais o
valor total das aç5es existentes no fim do períodO menos o -
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valor total das novas ações vendidas no per!odo.

D valor da nova emissão e:

mP' = I - (X - D )
I I

e, substituindo na equaçao dD valor total da empresa:

nPo = I ! P [(n + m) PI - I +x]

Observa-se que os dividendos (Dt) nao aparecem direta-
mente na expressão. Como todos os outros termos são supostos
independentes de Dt, pode-se concluir que, dada a política de
investimento da empresa, a política de dividendos escolhida -
n~o afeta o preço da ação no presente e no futuro, pois tere-
mos para o futuro a mesma equaçao com os indices inferiores -
modificados. A riqueza qo acionista depende dos rendimentos
futuros da empresa.

Situação das Taxas de Crescimento .~

SupSe-se que.os dividendos por ação crescem pela taxa
de g. 'Uma fração Kr dos lucros totais é retida anualmente.
O montante d8 capital levantado anualmente externamente é
uma fração Ke= (K - Kr) dos' lucros do petíodo. Em cada pe-
ríodo a empresa tem oportunidades de investir um montante K%
de seus lucros totais no período e que produzem um produto -
perpétuo de p a partir do período seguinte àquele do inves-
timento. .'.tiO valor da empresa torna-se em:

v (O) = ~ r::. +- K (p~ - p) XT (p -Kt7l
p p -Kp* I

e o valor presente dos dividendos e:

X ( O ) II - (k r -k e JJ
---:";''1''"/ ---:f:-:-----'--

,p - kp

00 +
~\I,~=
(1+p)t+1

0(0)
p -g

krl=
p - g

igualando-se as duas equaçoes, tem-se:

X (ü) [1 - krJ

p - g

donde a taxa de crescimento dos dividendos por açao~ep conse
quentemente a taxa do crescimento do preço da aç~o deve ser:

1. kr k Ig = k p" - e p---
I - k I -k------- _ •....._ .._ _ .. _ _._-----

ü'll v e j e Miller and Modiglían:L. Op.Cit ••-··5I3ção--lii·-p~g~·-4·22~·3



Assim. dada a taxa interna de r8torno da empresa e seus
lucros iniciais. a taxa de crescimento nos lucros depende so -
mente da taxa de investimento em reiação aos lucros totais pa-
ra o período e do n~mero de períodos.

A f6rmula indica tamb~m qu~ a política dedividendo~ de
pende da relação entre a taxa interna de retorno da empresa e
da taxa de capitalização do mercado. Essa conclusão assemelha
-se iquelas d~ Gordon e de Walter.

Se ~ ~ P. pagando seus lucros em dividendos, a empresa
aumenta o r::cu de sua ação.

Se pW7 p, a empresa aumenta o preço de sua açao, nao P!
gando dividendos.

Se, ao inv~s de veAder novas açoes, o financiamento ex-
terno fôr por meio de empr~stim6s, a posição de Miller e Modi-
gliani baseia-se em sua indiferença com ~~lação i alavancagem,
isto e. que o custo real do empr~stlmo e·o mgsmo que o custo -
real do financiam~nto com capital pr6prio.

Efeitos sob Incerteza~r

Em situação de incerteza os dividend6s e o preço da
açao no futuro são variáveis randômicas. Contudo, introduzin-
do a argumentação de arbitragem, Miller e Modigliani mostram -
que a política de dividendos não e um dos determinantes para a
avaliação da açáo pelo mercado. o mecanismo de arbitragem ~ -
~eforçado pelaemprecisão de raci6nalidade sim~tri~a do merca-
do. Esta ~ltima implica,que cada investidor oom~orta-se raci~
nalmente, desej&ndo maior riq~eza, e acredita qu,todo investi-
dor tambim aja:~acionalmente e com isso introduz racionalismo
no mercado. Isto elimi~a a possibilidade de o investidor com-
prar uma açao por um preço sup~rior ao esperado com vist~ a
vendi-la posteriormente por um preço ainda maior.

Exemplificando, suponha-se duas empresas com o mesmo
risco e com idênticos fluxos futuros de lucros totais, invest!
mentos e dividendos totais, mesmo que os valores de fato das -
empresas possam ser dif~rentes durante dois temp~s.
(20) idem ibdem, pg. 426-30 .'



$t1(t) • $t2(tl t • o • • • • CIO

11(t) • Í2(t) t • O • ••• CIO

Dl (t) = °2(tl t • O • ••• CIO

Hindica qual representa uma distribuição probabilística e os
índices ,.1 e 2 indicam a !:Iualdas empresas refere-se.
o retorno ~1(0) durante o periodo corrente para os acionis -
tas atuais da empresa 1 sera:

foi visto anteriormente !:lUe
mp = I - (X - O)

e portanto,

sendo Q o valor esperado da empresa.
Por processo análogo teremos para a empresa 2:

Pelo argumento da racionalidade simétrica do mercado
cada investidor espera 01(1) = 02(1), e da! ~l(O) = ~2(O) ~
O efeito dos dividendos poderia ser somente atrave~ de 01 e'
02' mas desde que são avaliadas igualmente, independenteme~
te da política de dividendos 'no período, segue' a irrelevãn
eia da po1itica de dividendos na determinação do preço de -
mercado das aç5es, dada a pb1ítica de investimento, pois o
valor presente dos dividendos em perspectiva mais o valor -
final é o mesmo para ambas as empresas.
CRITICA

Vjrios estudiosos combateram ~s suposiç5es ~dotadas
por Mi11er e Modig1iani na e1ab~ração de sua posição de ir-. ' 21re1evãnciados dividendos. Entre eles, William J. Baumol,-cujo artigo mereceu fosse respondi~o publicamente pelos
dois autores. Vejamos, então, suas cr~ticas 8 como foram -
defendida~ pelos dois p~~fessores !:Iuemarc~ram suas idéias
no campo da política de dividendos.

A principal criticada Baumol fdi dirigida i seguin-
te suposiçãc bás'1ca de Miller e Modigliani: Cada investidor,-----------------------_.,~-,--,-----
(21) Baumol, Wi11iam J., "On ,Oividend Policy and Market

Imperfection~. Journa1 ofBusiness, January 1963,XXXVI,
pg.112-15.
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~ maximizador eficiente de sua riqueza, sendo indiferente en-
tre dividendos e ganho de capital. A chamada "racionalidade -
simitrica do mercado" indica que o investidor acredita qua is
to seja verdade para os outros participantes do mercado. I

Baumol alega que, mesmo sendo os investidores individualmente
racionais, sua crença ou suspeita de que outros n~o s~o raci~
nais poderi subestimar açaes de baixo dividendo. Afirma que
"se todos s~o racionais, ~ racional comportar-se irracional -
mente" o que acontece facilmente com o investidor profissio -
nal. Isto implica que os investidores procuram por sinais e
reagem de modo c~6tico. Um dos sin~is s~o os dividendos. Mes
mo que isto seja irracional, basta que di resultados para ser
acreditado.

Miller e MOdigliani aceitam a critica por ser a razao
22~e terem adotado o postulado da racionalidade. Com relaçio

i sub-valorizaç~o das açaes com ba~xo dividendo, acham que
açBes com preços crescente~ sao mais arriscadas, conquanto
costumam pégar menores dividendos. Ainda n;o hi provas con -
clusivas deste comportamento de valorizaç~o irracional.

Se o reené10 de que os outros investidores sao irracio-
nais leva a subvalorizaç~o de açaes de baixo dividendo, alega
Baumol que o investidor nada pode fazer para seu proveito.

Acreditam Miller e Modigliani que o investidor racio -
nal pode ganhar na compra de tais açBes, desde ~ue sua SUb-v!
lorizaç~o seja sistemática. Eles apresentam um exemplo algé-
brico, mostrando que poderi haver maior retorno'em açaes de -
preço sub-valorizado, porque ~ua taxa de capitalizaç~o é
maior. Entretanto, conforme a'construç~o do exemplo pode ou
n~o haver benefício pata o investidor nesta 'categoria de em -
presas. A p1ausibi1idade do postulado continua e s6 poderá -
ser provada ou anulada com dados empíricos.

Em mercados de capitais imperfeitos a política de divi
dendos pode influenciar o mont~nte dos financiamentos para i~

(22)Mi11er, Merton H., and Franco Modigliani, "Dividend Poli
cy and Market Valuation: A Rep1y", Journal of Business,
January, 1963, vo1 XXXVI, pg. 116-9.



vestimento. Baumol concentra suas criticas nos afaitos das -
imperfeiç5es de nQ9SO mundo. Ele alega que um p~ssaro ne m~o.
i ~~~fer!vel a dois na ~rvore, e com isso menciona o argumen-
to da relevância dos dividendos que 8e baseia na resolução da
incerteza •. Continua afirmando que os custos de corretagem
tambim favorecem o pagamento de dividendos~ o que constitui -
outro argum~nto empregado mais adiante. A melhor defesa con-
tra esses a~gumantos i B Wteoria de clientelaw apresentada
por Miller e Modigliani. Baumol sugere que ela somente fun -
cionaria num equilíbrio da longo prazo, quando uma· açao seria
tio boa quanto a outra com respeito ~ valorização. O nível -
de dividendos pode nio ser encontrado no mercado~ portanto, -
poderBoexistir no morcado segmentos n~o atendidos~ o que su-
gare para a empresa B"p~ssibilidade da relevância, incentivan
do a busca da otimiz~çio desta política.

Conclus~o da a~gumentação

M~ller e Modigliani defendem a posiçâo de que somente
e política de investimento altere o valor da empresa. N;o

'"existe uma estruture ótima de capital. O grau de endividamen
to da empresa não influi em seu custo de capital, e o pr-e ç o -
de suas açoes independa da parcela de recursos próprios apli-.. .
cedos em seus ativos. A"decisBo de quanto pagar 8 de quanto
reter dos lucros disponíveis influi na est~utura do capital •
Na .medida em que a variação na estrutura de capita.l não alte-
re o valor· da empresa, ae9colha de taxa de dividendos torna-
-se irrelevante. lã que a política de iMvestimento i pr~-de-
tsrminada, o efeito do pagamento de dividendos áõbre a rique-
za do acionista i compen~8do pelos efeitos dos outros meios -
do financiamento B sua riqueza depende inteiramente dos lucros
futuros esperados.

Assim, a a~gumentBç~o pela irrelev~ncia dos.dividendos
fundamenta-se tanto na hi60tese da in~xist~ncie de uma estru-
tura 5time de capital como ne daduçio da equaç~o do v~lor da
empresa. Se forem aceites as suposições do modolo, a irrela-
vancie da texe de dividendos sagus d@ forma l6gica ~ sustent!
vel, ~ uma arguMtintação toórica válida no contexto de suaa -
h1p5tesns inici~i9, oapec101mente quando sio 11mitmdes a uma
eitoeçio do certBza. As prinCipais ~r!ticee tim sido dirigi-
des pera o caso de incortoz6, onde BS imperfeições do mercado
impedem o desemoenho corn no r-ti arn •••nt:Pl1 nll •• nr> "'" •• ~~-- - •• -----



CAPíTULO IV

ARGUMENTAÇAo PELA RElEVANCIA

Em c~ntra-PQs~ç~O iqueles qu~ advogam a irrelev;n~ia -
do~ dividendos, outro grupo de estudiosos defende a tese da -
relevância. Sua posiçâo ~ con9ider~d~ tradicionalistaecon
te com maior n~mero de adeptos. Afirmaqus'em condiç5ssde -
inc~rteia o investidor não ~ indiferente quanto ~o modo d~ di
vidir os lucros entra dividendos e ret~nção. O principal pr~
blema resulta do fato de que vivemos num mundo de incerteza ,
o que vem a complicar a an~lise e introdu~ elementos psicolS-
gicos das pessoas. Por enquanto a posição oposta não conse -
gue trazer provas.conclusivas, baseando-se em suposiç5es e
apreciaç5es teSricas.

A posição de relevância baseia sua argumenta~ão no·de--- . ~seja de renda corrente. na aversao ao risco. no conteudo in -
formacionaldos dividendos~ no diferencial d~ imposto s5bre a
renda, e nos custos de lançamento e de transaçâo. Estes pod~
riam ser resumido~ em duas caracter!sti6as: situaç5es difere~

" tes de cada acionista e imperfeiç5es do mercado de aç5as. Da!,
po~e-5e notar como o problema simplifica-se quando sâo atribu
Idos is características certas ~uposiç5es comportamentais.
que permitem maior generalização.

De qualquer modo, .torna-se necessário frisar novamen -
te, antes de abordar individualmente cada argumento,. o apoio
desta doutrina em imperfeiç5es de origem operacional e psico-
·15gico. Combatendó a aceitaçijo ~as suposiç5es básicas que le

lo .' -

.vam à irrelevância, ela procura; 'mesmo sem uma quar'tificação
da. realidade, convencer que a empres~ poderia beneficiar seus
acionistas adotando uma pal!tica correta de dividendos.

Aversão ao Risco.

O grau de risco atribu!do a cada açao depende do dei -
vio padrão da distribuição dos retornos futuros es~erados e

- da confiança em seu cáloulo. Se uma açao tiver risco ineren-
te de ~, ele seria acrescido .de a. a Qual COI'I'I:n:~nnnrlD .::In """AII



de confiança na estimativa de a. Os dividendos concorrem para
a determ{naç~o de a. Contudo, eles influem tamb~m na revisio
de aao longo do tempo, isto ~, o risco a estabelecido no momen
to t pede,vir a ser coMsiderado menor ou maior no tempo t + i
(i ~ 1,2, ••• l. em vista da aproximaç~o do momento de verific~
ç~o dos resultados e das informaç5es transmitidas pelos divi -
dendos.

Neste sen~ido, os dividendos em dinh~iro desempenham p~
pe1 de resoluç~o de incert~ta na mente dos investidores. Quan
to maior sua incerteza, maior ~ o risco total relacionado com
a açao e menor seu valor para os investidores, mantidos cons-
tantes os demais fatores. Uma vez admitida a avers~o dos in -
vestidores ao risco, leva-se em conta na determinaç~o do preço
d~ ,aç~o o fator risco que traz consigo seus compon~ntes. Este
aspecto de incerteza permite diferenciar na mente dos investi-
dores entre dividendos e outra forma de compensaç~o. pois de -
todas ela ~ a mais segura e'baseia-se em fatos e nio em expec-
tativas, como é o ganho de capital.

A argumentaç~o que emprega o elemento risco utiliza-se
tamb~m do efeito temporal. Sabe-se que quanto mais distante -
for o acontecimento no futuro maior e o risco a ele relaciona-
do. Os retornos do invest'imento s~o acontecimentos futuros e
servem de base para as expectativas que determinam o preço da
açao. Tais retornos na forma de fluxo da empresa para o acio-
nista d~-se atr~vés de dividendos, pois como se v~ em diversos
modelos de ava1iaç~0, o preço da aç~o decorre, em G1tima an~li
se, do valor presente de uma s~rie de dividendos. Quanto maior
for a distincia no futuro de rea1izaç~0 dos dividendos. maior
e o risco atribuído a açao, e, consequentemente. maior o fator
de desconto.

Myron J. Gordon, um dos principais defensores da posi -
çao de re1evancia, alega que a incerteza por parte dos investi
dores cresce a'taxas crescentes com a dist~ncia no tempo dos -
dividendos em dinheiro, em perspectiva. Uma reduç~o nos divi-
dendos im~lica em menores dividendos correntes e maiores no fu
turo, levando ao aumento da taxa global de desconto e a uma re
duç~o no preço d~ açio, o resto mantido cantante. De acôrdo -
com Gordon, os acionistas prefer~m a reso1uçio mais cedo da in



certez a, por m eio dos d iv idendos, e e st.ão d i spo stos a prem iar
aquelas ações que oferecem maiores dividendos co-rrentes. Em
decorrenoia disto, a retenção envolve custos crescentes para
a empresa na medida em que ela aumenta suas taxas de retenção.
Entretanto, conforme cada caso, este maior custo pode ser co~
pensado por retornos ainda maiores, causando aumento no resul
tadb liqUido que ir~ influir rio preço da ação.

Em suma, dada a aversão dos investidores ao ris~o, o
montante e a ~poca dos dividendos interferem na deter~inação
do risco atribu!do à ação. Sendo o preço da ação função in -
versa do risco, a ela atribuido, os investidores preferem di-
videndos em $ e não são indiferentes entre essa forma de re -
compensa e ganho de capital.

Conteúdo Informacional.

Embora Q valor da ~ção sofra maior influência das ex -
pectativas do verdadeiro desempenho futuro de que dos divide~
dos corren~es, os últimos são empregados pelos investidores -
na margem como indicadores do desempenho futuro da empresa e
de g~ração de caixa. Seu impacto sobre o preço da ação resul-
ta, neste argumento, da comunicação aos investidores da lucra
tividade da empresa.

ézra Solomon atribui a este tipo de informação" que fa
la mais alto de que mil palavras" a vantagem de e~capar da, ma
i t - de' i ~ i 23 O di d dn erpretaçao ou su'a gnoranc a.', s vi en os refletem
a expectativa da administração quanto ao futuro. Sua compro-
vação nos períodos seguintes torna esse meio de informação
aceitável pelo investidor corno indicador vãlido. Dada a bus-
~a da administração por taxas estáveis de dividendos, eles
servem p~ra confirmar sua segurança na manutenção de certa lu
oratividade nos periodos sUbsequentes. Mudança na taxa de di
videndos anuncia variação na lucratividade futura da empresa,
o que ~ssume importãnci~ apreCiável num mundo de incerteza.

(23) Solomon, Ezr~, "Tha Theory of Financial Management", Co-
lumbia University Press, New York, 1963, pg. 142



A maioria das em~resas encontra uma s~rie de difi~ulda
des em conhecer seus acionistas e suas preferências. Algum-
resultado positivo poderia ser conseguido, analisando as rea-
ções do mercado, em têrmos de preço da ação, frente a medidas
diferentes, buscando empiricamente aquela taxa de dividendos
que pareça a mais atraente. O estudo das preferências dos
acionistas da empresa oU dos investidores na margem, ~ igual-
mente important~ para definir várias controv~rsias sSbre os -
comportamentos e desejos dos acionistas. Tal i~Rlicação nos
leva ao argumento seguinte.

Faixa de imposto de renda do acionista.
i

A classific~ção dos acionistas, ou investidores na mar
gem, em função de sua faixa de taxação do imposto sobre a ren
da, ~' basica na escolha entre dividendos e ganho~ de capital.
A diferença tributária reside no fato de que os ganhos de ca-
pital são taxados por uma alíquota menor de que renda corren-
te, ou, como é o caso no Brasil, são isentos de tributação. O
acionista situado em alta faixa de taxação preferiria ganho -
de capital a dividendos em dinheiro, mantendo-se iguais os d!
ml;lis fatores. Isto favorece a adoção de uma alta taxa da re-

"

tençã~. Pois, ao reoeber- d~videndos, estes são taxados pelo
imposto sobre a renaa co'n:Torme a faixa em que o acionista en-
~.~ra-ss naquele ano. Se o agionista desejasse continuar a
1n'YlIstir nesta ação , teria que comprar ações com o saldo dos
dividendos, ap6s a deduQão dos impostos. Caso a empresa ti -
vasse retido os lucros distribuídos, o acionista teria um ga-
nho de capital, evitando, deste modo, o impósto, a corretagem
de compra e, tal~ez. algum aborrecimento. Esta ~ uma posição
con·t-rária a uma preferência por re nd'e corrente, e é mais apr~
priada para o caso de acionista detentor de renda elevada.

A relação entre faixa de imposto de renda do acionista
e sua preferênCia pela retenção foi confirmada pelo estudo em
p!rico de Brittain que trata das taxas de dividendos de empre

I ' 24 'sas americanas no pe~~odo 1920-60. O estudo mostra que as
taxas de dividendos :tendem a variar inversamente êo diferen -

(241Brittain, John A.,"Corporate Dividend Policy", The Boo
kings tnstitution, Washington, D.C. 1966, cap.49, citado
por lames Va~Horne, op. cit. pago 253.



oial do imposto sobre a renda da pessoa f!sica entre renda cor
rente e ganho de gapital. Demonstra uma prefer~ncia por meno-
res dividendos quando o diferencial aumenta. O problema e re-
lativamente simples quando a empresa e propriedade ~echada e a
situaç~o de cada acionista i conhecida e parecida com aquela -
dos outros. Entre~anto, nas grandes empresas pode surgir um -
conflito de interesses entre acionistas de baixa renda e aque-
les de alta renda. Enquanto os primeiros preferem uma taxa re
lativamente alta de dividendos, os outros gostariam de alta ta
xa de retenç~o e valorizaç;o da aç~o no mercado. Na realidade
acontece uma das seguintes possibilidades:

1) predomin~ncia de um grupo; taxa de dividendos defi-
nitivamente alta ou baixa.

2) compromisso entre as prefer~ncias. resultando numa -
taxa de dividendos intermediária, OU

3) ignoráncia por parte da administraç~o deste conflito
adotando uma taxa de dividendos baseada em seu julgamento ou -
na conveniincia da administraç~o financeira da empresa.

Miller e Modi~liani apresentam em s~u artigo de 1961
~ 25uma 9~luçao ao conflito pela chamada "Teoria de Clientela" •

"Cada empresa tenderia a atrair para si uma "clientela" consis
tindo naqueles que preferem sua taxa de dividendos em particu-
lar, mas uma clientela seria
em term~s da valorizaç~o que
ideia de cada eMpresa seguir

inteiramente t~o boa quanto outra
.. !6implicaria para a empresa. A

'determinada taxa de dividendos e
de o investidor possuir ações da empresa que melhor atenda a
sua preferência é muito atraente. Contudo, é dif!cil endontrar
perfeita correspondência entre as duas distribuições. de empr~
sas e de acionistas. Por outro Le d o , isto' poderia ser admiti-
~o sob condíções de oerteta •. No mundo de incerteza, onde as -
imperfeições do mercado interferem nas cotações, a operaciona-
lidade da teoria é duvidosa. Caso fosse válida, a teoria te -
ria eliminado vjrias controvérsias que influem nadeterminaç~o
da melhor pol!tiC''a de dividendos.

Em vista da importincia da determinaç;o das faixas mar-
ginais de imposto de renda dos acionistas par~ os modelos de -
avaliaçio, de investimento normativo e pol!tica de div1dendosD

(25) Miller & Modiglian1, op. cito



·Elton e Gruber realizaram uma pesquisa empírica sôbre o assun
to.26 Além de oonhecer.o efeito de clientela, procuraram a
prova da racionaridade dD investidor e saber a relação entre
faixa de imposto de renda e taxa de dividendos. Pressupõem-
que para o equilíbrio do mercado o movimento de preço no dia
ex-dividendo i indiferente para comprador ou vendedor margi -
nal antes ou depois deste dia. Partindo da condição da indi-.
ferença do acionista quanto à venda ou compra da açã~, chega-
ram a uma equaçao que representa tal comportamento ex-dividen
do, onde:

=
1 - to

P 1 - tc
PA = preço de fechamento no dia ex-dividendo
PB = preço do ffiohamento anterior ao dia ex-dividendo
O = montante de dividendos
t = alíquota, de imposto de renda para renda correnteo
t = alíquota de imposto de renda para ganho de capi -c

tal.

Atravis dec~lculo estatístico conseguiram estimar a -
ta x a .m é d ie m a r g i na 1 d e im p o st o sob r e a r e nd a p ar a o s· a c io Fl·i s -
tas na Bolsa de Valores de New Vork.

Além do valor funcional do estudo. contribui para nos-
sa discussão da teorie de clientela. Sugere que Miller e Mo-
digliani tiveram razao ao hipdtetizar o efeito clientela. vis
to que a empresa parece atreir uma clientela racional. isto i
aquela que prefere sua politica de dividendos.

Em resumo, conclui-se pela importêncie do conhecimento
da situação e preferincia dos acionistas e dos investidores -
interessados em relação a tax~ção do imposto sobre a renda. A
taxação influi no preço da ação por permitir a adoção daquela
política de dividenoos que ceusa a maior valorizaçeo da ação.
A pior decisão é aquele tomada ignorendo os fatos, ou persis-
tindo numa fórmula desatualizada oU errada.

(261' Elton, Edw:Ln J., e nd Mart:tn 'J. Gruber,"Marginel Stock
hold.r Tax Rales and Clientele Effect", R8v1~w nf Ern~"-
mics and Stetisttcs. February, 1970 Vol. 52, pg.68-74
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Preferência por Renda Corrente.

Ao comprar uma ação o ac'ionista intitula-se a dividen
dos, ganho~ de capital, e d~reltos eventuais. Conforme o ca
so particular de cada ação _ a posição tomada frente is con-
trovêrsias em tarno da problem'tica da relevãncia dos divi -
dendos, cada uma dessas recompe,nsas assume maior ou menor im
portincia.

Os acionistas da empresa de capital aberto apresentam
possivelmente desejos dos mais ,variados. t: perfeitamente a!!
missivel supor que muitos têm preferência por renda corrente
na forma de dividendos em dinheiro para atender a suas neces
sidades de consumo. Isto se aplica aos acionistas de baixa
renda, cuja feixa de imposto sabre a renda ê relativamente -
baixa e que dependem dosdiv1dendo~ peri6dicos. Estes acio-
nistas apresentam uma preferência defi'nida por ,.enda cor-rente
razojvel, atribuindo is aç5e~, que assim procedem, um valor
maior.

Aqui se verlficarj o papel adicional dos dividenços -
correntes em dinheiro para saber a razio de certas conclu
s6es de trabalhos que atribuem aos dividendos maior pêso
quando da avaliação da ação.

~ admissivel pensar que muitos investidores aplicam
suas economias em aç8es~ visando a receber anualmente alguma
renda que complem.ntaria seu orçamento familiar. Argumenta-
-se que êste obj~tivo pode ser cohseguido,.pela conversão pe-
ri6dica de parte das aç8es ,m dinheiro atravês de sua venda
~ela Sals.. Entr~tant~, a alternativa traz certas desv.nta-.
gens, A ven~a de açSes envolve custos da correta~em, cuja -
taxa é mai sal ta para q:uantia" in enoree , os qU ais :1 nexistem -
quando se recebe dividendos.

A época de va~da da aç5espara cons~mo geralmente nao
e calculada e~ ~unçio do preço em pregio, mas de acardo com'
as necessidad~s individuais de numer~rio, ~ provjvel que al
gumas operaç5es sejam realizadas em momentos desaconselhá
veis, reduzindo a receita d. transformaçio~ Apesar ~isso, -
nJ6 se sabe ao certo o valor da açio no dia futuro de efeti-
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vaçao da transação.

Essas desvantagens econ5miaas, que sao menos severas -
para pessoas de alta renda e que desejam evitar o pagamento -
de maior imposto s5brea renda, s~o acompanhadas por conside-
raç5es pSico15gicas pr6prias de cada acionista. Muitos resis
tem vender parte do "principal", encarando a revenda de açoes.
mesmo que por preço maior, como uma descapitalizaç~o. Exigir
completa racionali~ade de todos os acionistas seria impraticá
velo

o pagamento de dividendos correntes contribui para a -
resolução de incerteza 8 possui conteúdo informacional. Myron
Gordon frisa em seus trabalhos a import~ncia da incerteza e
da aversão ao risco por parte do acionista, ou de qu~lquer in
vest1dor cauteloso. Ele alega que a incerteza dos investido-

'f

res aumenta a uma taxa crescente com a distándia nos pagamen-
tos futuros em persp.ctiva de divid~ndos. Dada a aversão ao
risco, a maior distáncia dos pagamentos de dividendos aumenta
o risco global associado com a açáo, reduzindo seu preço. O
pagamento de dividendos tranquiliza os acionistas de qUe a em

"presa i capaz de gerar lucros e liberta~ fluxos de caixa.
Assim, os dividendos servem ~ara comunicar a lucratividade e
a possibilidade de sua manutenção doravant~.

A pr6pria f6rmula de avaliação que·se baseia no valor
presente de determinados fatores valoriza mais os di~id~ndos
pr5ximos de que os futuros'. O fator de desconto faz com que
o valor presente se reduz ~ medida em que o prazo se distan -
cia. Este fator de desconto i funç~o crescente da taxa de ca
pitalização, a qual baseia-se na taxa de juros de mercado e
no risco. Quanto maior for a incerteza em relação aos divi -
dandos futuros, maior i a'1;axa da capitalização, ou taxa m!ni
ma exigida sobre o capital pr6prio, e menor é o preço da
açao. O preço diminui ainda mais quanto mais distantes forem
os dividendos esperados.

A relaç~o entre a taxa de ret5rno exigida pelos inves-
tidores .ne marg em e a taxa da di vid endos pod e ser mostrad a
graficamente. Como mostra o gráfico, a taxa de ret5rno exig!
da i funçãp decrescente da taxa de dividendos. Os dividendos
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s~o interpretados ~o~o predicedores do desempenho futuro da em
presa. Essa suposição não perte necessáriamente da prática
das empresas em adotar política de dividendos estáveis. Auto-
res como James Walter relacionam o preço de avaliaç~o às expe~
tativas de dividendos futuros e n~o ao recebimento atual do pa

.. 27 -gamento dos dividendos •
Darling analisa a influin
cia da expectativa de di-
videndos futuros do ponto
de vista da empresa quan-
do traça a política de di

28videndos • O aspecto de
expectativas i muito deli
cado, contudo, seu melhor
entendimento parece que -
pode sàmente contribuir -
para explicar e manipular
~ preço da ação. Para
uma afirmação mais segura
torna-s~ necess~rio reali
zar inferências adicionais
às disponíveis.

/;;, lo';'~ </IZ. I "'/..-,mu
C<:.~/''5li<l..;,

O~--------~------------------~+,;,'",~d",
d'~idc."dc>!.

Atribuir aos· dividendos correntes um piso quatrovezes~
maior que o ganho de capital parece uma\afirmaçãó exagerada. -
Uma definição m~is exata e operacionalmente comprbvada conti -
nua objeto de estudos a serem realizados na área de Finanças •
Sendo este aspecto tratado especificamente no contexto.da pro-
blemática de relev~ncia da política de dividendos, limitamo
-nos aqui a mostrar as várias considerações que valorizam a
renda corrente. Cada empresa deveria verificar a import~neia
desta fator entre seus acionistas e a reaçao no preço de sua ~
açao a diferentes níveis de dividendos, refletindo as prefer~~
eias dominantes.

(27) Walter, "Oividend Policy and Enterprise Valuations".
pago 90-98

(28) Darling, Paul G., "The Influence of Expectation and Liqu!
dity on Divldand Policy", JournalofPolitieal Eeono~y, -
June, 1957, LXV, pg.209-24



A natureza econam~ca e jurídica dos possuidores de
açoes da empresa determinam substancialmente a preferência
por renda corrente. Pessoas com renda elevada tendem a pre-
ferir baixa taxa de dividendos, enquanto aqueles que inves -
tem para ,garantir seu consumo nos próximos períodos preferem
receber anualmente ou mais frequentemente, uma renda corren-
te. O pape 1 desvantajo so do impo sto sôbre a renda não se
aplica a certas instituiç5es investidoras. Os membros pro -
fissionais do mercado de capitais fazem análises mais prof~
das e deveriam mostrar maior capacidade de racionalismo. AI
gumas organizaç5es investem em aç5es somente se estas paga -
rem constantemente montante mínimo de dividendos em dinheiro
por açao. Assim, na elaboração de sua política de divi~en -
dos, a empresa que procura maximizar a riqueza de seusacio-
nistas deve levar em conta esses fatores parciais, contudo -
relevantes • O investidor, por outro lado, deve avaliar cui-
.dadosamente as tendências destes fatores no mercado e deter-
minar quais sao aqueles mais importantes para a sua tomada -
de decisão.

Contudo, a flutuação nos preços das aç5es e os custos
de transformação incorridos, que são mais elevados para pe -
quenos volumes, desfavorecem essa alternativa.

Seja por esse argumento ou pelos anteriores, estudos..
emp!ricos dos preços das açoes realizados por autores como -
West & Bierman, Friend & Puckett, e Walter sugerem ~ndispen-
sável para a valorização da ação a manutenção de algum divi-
dendo mínimo ~ con{inuo.29

Custos de Lançamento e de Transação.

A colocação e transferência de títulos envolvem ous -
tos que se tornam facilmente significativos para o processo
decisório. AsaçSes, em espeoífico, ocasionam tais custos -
para ambas as partes, tomaQor e vendedor. Assim, toda vez -

(29) Bierman, Harold Jr., and Richard West, "lhe Acquisition
of Common Stock by the Corporate Issuer", J('\II"'r"."l {1f Fi
nance, Oecember, 1966, XXI, pag.687-96.
Friend, Irwin, and Marshall Puckett, "Oividends and
Stock Prices", Americ~n Economic Review, September,
1964, LIV.
Wa1ter, James,'Op.Cit.
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que o investidor compra ou vende parte de suas aç8es, incorre
no pagamento da comissão de corretagem, cuja taxa depende do
montante envolvido na transação, sendo maior para aquelas de
pequeno montante.

Os custos de transação pertubam a alternativa da venda
de açoes para atender aos desejos de renda para consumo nas -
ocasiões em que nao ocorre distribuição de dividendos. Dei-
xando de lado o aspecto de diferencial de taxação entre divi-
dendos em dinheiro e ganho de capital, o acionista consegui -
ria um resultado menor pela venda de ações do que pelo receb~
mento de dividendos, sabre os quais nio incide a corretagem.
Removida a sUposição de igualdade de taxação, essa argumenta-
ção continua ~álida para acionistas de baixa renda que perio-
dicamente t~ansformariam parte das aç5es em poder de compra •
No caso dos acionistas de alta renda, que dispensam os divi -
de~dos pa~a seu orçamento familiar, podem querer~einvest{r -
os dividendos em ações, sUjeitando-se às despesas de correta-
gBm.

Em ambas as situações hipot~ticas, que na pr~tica aco~
tecem simultaneamente, as transaç5es envolvem os custos dire-
tos de corretagem e aqueles que chamaríamos de invisíveis que
correspondem às inconveniincias, operacionais e psicol6gicas,
causadas pela venda e compra de aç5es, especialment~ quando -.
se dá com montantes reduzidos. Tais custos assumem maior sil
nificância num mercado de aç5esamadurecido, diminuindo a lu -
cratividade final do investimento. Isto permite supor que
uma política adequada de dividendos pode eliminar parte d~s -
tes custos e, ao agradar os acionistas, pode conseguir deles
a valorização da medida.

John Lintner evoca os custos de lançamento de novas
açoes para combater uma alternativa e, ao mesmo tempo, uma su
pos~ção da doutrina de irrelevância. Alega que tanto faz pa-
ra a empresa distribuir ou não dividendos, pois sempre poderá
compensar a saída de recursos pela subscri~ão de novas açoes.
Entretanto, isto não corresponde ~ realidade. Lintner alega
que, com expectativas divergentes do investidor, o preço de
equilíbrio da ação dimi~ui ~ medida que a empresa lança aç5es
adicionais para repor os dividendos pagos em dinheiro.



o preço da aç~o i estabelecido em funç~c da curva da -
sua demanda, correspondendo a um dado volume de aç5es existe~
t~s. Como a curva da demanda para as aç5es ~ inclinada para
a direita, a vend~ de novas aç5es somente seria possível a
preços menores. Colocado diferentemente, a empresa consegu~
interessar os invest~dores a comprar quantidades adicionais ~
de aç5e~, ofertando-as a preços inferiores ~queles de mercado.
O preço de e~uilíbrio corresponde a certa demanda por investi
dores cujas expectativas coincidem com o preço da açao. Au -
mentar a demanda implica em convocar os investidores, cujas -
expectativas result~m num valor atribuído ~ aç~o abaixo de
seu preço corrente.

Para conseguir lançar novas açoes, al~m de cobrir as -
despesas operacionais, a empresa ~ obrigada'a oferti-las a um
preço inferior ao corrente no mercado, causando prejQizo ao -
conjunto de antigos acionistas. O processo obriga a empresa
a vender mais aç5es para compensara saída d.e recursos pelo -
pagamento dos dividendos. Em suma, com este comportamento da
curva de demanda de novas açoes. parece existir prefer~ncia -
pela maior retenç~o ao inv~s de uma maior ta~a de dividendos.

Mod~lo de Myron J. Gordon

O modelo de Gordon e considerado dos mais consistentes
entre os ex~stentes sobre o preço da aç~o. Seja por. sua sim-
plicidade logica, ou pela importância que atribui ~ política
de dividendos CQmo uma importante vari~vel decis6ria, ele e
muito popular e aceito pela maioria dos entendidos no assunto.
O modelo foi divulgado em seus artigos na "Review of Eco~omics
and Statistics" a em seu livro que trata do investimento, fi-

- 30nanciamento e ava1iaçao da empresa.

O modelo parte da suposiçio b~sica de. que .os investid~
res compram a aç~o devido as expectativas de dividendos, isto

(30)Gordon, Myron J., "Dividends, Earnings and St~ck Prices",
Review of Economics and Statistics,' May, 19s9,vol.~1, pg.
99-105.
"The Savings Investiment and Va1uation of a Corporation".
R ev iew o f E c o nom ic B a nd S ta tis t·!c s , F e b r u a r v • 1962 ,X L IV ,
"The Inveatment, Financing and Valuation of the Corpora -
tion, Richard O •.1rwin Inc., Homewood, 111., 1962
NOptimal Invss~ment and Financing Policy", Journal of Fi-
nane e , Ma~, 1963, XVIII~



e, um fluxo ad infinitum de dividendos. o velor de eçeo, hoje,
represen~a este fluxo futuro de dividendos e mais seu valor fu
turo. Como o valor futuro .da eç~o representa, por sua vez. a
continuidade deste fluxo, o valor da ação é função de um fluxo
contínuo de dividendos que o acionista recebe no decorrer do -
tempo.

o preço da açao é baseado no lucro corrente, na taxa de
retenção e de investimento, na taxa de retorno dos investimen-
tos e na taxa mínima de lucratividade que os acion(stas exigem
da ação. A taxa de retenção constitui-se na variável decisó -
ria do modelo. Determina-se o preço da ação, dadas as outras
três variáveis, os quais são encontradas internamente nos re -
gistros da empresa ou são estimadas. O lucro corrente e a taxa
de retôrno do investimento provém de uma análise dos dados in-
ternos da empresa. A taxa requerida pelos acionistas é estima
da a partir de dados amostrais de empresas semelhantes.

A literatura de finanças sugere que a incerteza nas ex-
pectativas de dividendos sofre influencia dos seguintes fatõ -
res:

1. Taxa de crescimento na expectativa de dividendos
2. Instabilidade dos lucros da empresa sem alavancagem.
3. Indices de débito da empresa
4. Liquidez do ativo operacional
5. Estrutura dos prazos do débito.

A taxa de lucratividade mínima exigide pelos acionistas
depende da velocidade em que aumenta a incerteza quanto aos d!
videndos, de seu tempo n~' futuro e da aversão do~ investidores
ao risco, Existe, portanto, uma relação entre a taxa ~e lucra
tividade mínima exigida e a taxa esperada de crescimento nos -
dividendos. Na medida e~ que aumenta a ~ltima, pode aumentar,
diminuir ou manter-se constante a ta~a de lucratividade mínima
exigida.

A instabilidade dos lucros da empresa sem alavancagem -
refere-se diretamente ao risco do negócio, conhecido pela dis-
persão relativa dos lucros operecionais.

O índice de débito e a liquidez do ativo operacional di
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zem respeito ao risco de insolvência técnica da empresa. Este
aspecto faz parte do risco global atribuído ao investimento Q

A estrutura dos prazos do débito complementa o risco financei
ro apr~sentado pelos investimentos da empr~sa.

o mod~lo inicial é ampliado para reconhecer a influ~n-
cia da variação no risco entre as empresas sobre a taxa de lu
cratividade mínima exigida pelos acionistas.

Suposições do Modelo

1. Nenhum financiamento além do capital pr6prio.
2. Indice de liquidez corrente igual ~ unidade. Inexist~ncia

de débitos de longo prazo. Todos os créditos são utiliza-
dos para cobrir as necessidades de ativo circulante.

3. Haverá retorno de r sôbre o investimento em todo período -
futuro.

4. Será retida a fração ~ dos lucros em todo período futuro.
5. O d i v id e n d o r ece b id o em qu a I que r p e r íod o f;utu ro é ce r to. o

que implica em certeza quanto aos lucros futuros.

Composição Discreta do Modelo

Símbolos empregados:

Pt .. preço da açao no fim do período t •
Dt .. dividendos por açao durante o período t ,

yt .. lucros por çaao ganhos pela empresa durante o período
r .. taxa média de retorno esperado em cada período futuro

t •

so
bre o valor investido

b .• fração dos lucros da empresa que espera reter em qualquer
período futuro.

k .• taxa de retorno sôbre o cap~tal prôprio exigida pelos
acionistas.

d = resultado de dividendos, baseado nos dividendos corren -
tes; d = Do/Po

g = taxa de crescimento dos rendimentos.

Os dividendos 9ao a parcela do lucro líquido disponi.-
vaI que nio é re~ida para reinvestimento na empresa.



ot • (1 - b l yt
e
Yt :; Yo (1 + g)t

Como todo financiamento e feito com lucros retidos. -
que sao a parcela b dos lucros totais, e rendem uma taxa de
retorno r, então a taxa de crescimento dos rendimentos é

g= br. Pertanto:
Y1 = Yo + bryo = Yo(l + br)

genéricamente,
Yt = Yo (1 + br)t
Ot :; (1 - b l Yt (1 + br)te

Para Gordon, o parço da açao (P) é o valor p~esente -
de seus dividendos futuros descontados pela taxa de capital!
zaçao (k).

P :I + •••••

ou:
(l-blYo(l+brl++ (1-b)Yo(1+br)2

.(1+kl1 (1+k)2 t ••1

t(l-blYo(l+brJ
(l+klt

CID

P :I

que e uma progressão geométrica infinita. Como o preço da -
açao é finito, torna-se necessário que (l+br)< ~ ou k>br e al+k
soma da série finita e ;

(i - 'b ) Yo (f+br)
1 + k (l+b)Yo C1 + brlp :I la

(1 + br)1 - k - br. ·1 +k

O (1+g ) Dloou p = '" -k - g k-g

o preço corrente da ação é igual ao dividendo espera-
do durante o período dividido pela taxa de capitalização me-
nos a taxa de crescimento.

Dlk :I + g
P

o custo do capital pr6prio é igual ao resultado em di
v ~d s'ndom a i s a ta xa d e C r e sc im e nto.
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Composição contínua do modelo

Sendo br a taxa de crescimento dos rendimentos, ela e
também representativa dos dividendos, porque estes sio uma -

e

constante dos lucros disponíveis.
Yt = Yo (1 + br)t • Yo eb2t
P = ,00 Dt C-ktdt

o

= ,~ b t ~kt(l-b) Yo B 2 e dto

fração,

00

= (l-blYo o' e-t(k-brl di

onde k> br con-
siderado como -
condição para -
que .E. seja fini
to

P =
(l-blYo Do..-

I<. - br k-g

D preço da ação ~ o~~esultadode seus dividendos cor-
rentes divididos pelo montante em ~ue a taxa'de lucrativida-
de requerida pelos acidnistas excede ~ taxa de crescimento -
nos dividendos.

A diferença entre a solução discreta e continua está
entre basear a capitalização no'dividendo corrente ou daque-
les do período seguinte.

Por trás dos dividendos futuro~ e ~onsequentemente do
preço da ação estão o investimento futuro e sua lucratividaw
da. Neste sentido, o ~~delo i t~mbim de i~v$gt'mento. Re-
c ordan dc que o único meio de f,':ba'nciamentoé int,é1'r:'o,uma vez
dados YOi r, e k, a administraçã~ procurara uma ta~a anual -
6tima de inve~timento, adotando:o valor d~ ~ que maximiza o
preço da açao. Para tanto', basta derivar o' preço da ação em
reLaç~o ã taxa de rete~ção de reinv~stimento.

~=
db

Yo 2' (r-kl
(k-brl

com Yo, k e r positiv6s e
o ~ b $ 1

t necessário mencionar que b e r sao estimados pelo -
investidor e a utilidaded~ teoria fica na dependincia de
~ua exatidã~. Aqui aio considerados constantes, porque não
se sabe como mudario no fut~ro. ,Por isto e pela prática das
empresas em seguir taxas est~veis de dividendos, permite~.8
a utiliz~çã6 empírica do modelo.
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Com relação a ~, Gordon a trata como função de br. Os
parãmetros desta função podem ser estimados de uma amostra de
empresas que possUam o mesmo grau de r~sco e sem crescimento •

.'

A taxa de capitalização ~, pode ser reduzida, aumenta~
do o preço da ação, ceterus paribus. Por outrd lado, ~ dete~
m i na d o em f u nJ;:ã o das o p o r t uni d a d e s e x t e r n fi s d e i nv e s t im e n t o e
da taxa de juros do mercado. Tamb~m ~ pode ser melhorada, a~
pliando o mercado para as ações e mantendo melhores relações
públicas com os acionistas.

A taxa de retorno dos investimentos (r) ~ encontrada -
como fator d.e avaliação em vários modelos, ,especialmente nos
modelos de crescimento~ N~stes a taxa de crescimento (g) .•

e

expressa em função das taxas de retenção e de retorno, isto -
~, g = br, A fração retida dos lucros, b, rende anualmente -
conforme a taxa de retorno (r).

O modelo mostra que ~ma mudança na política de dividen
doa,-var~açãoem b-, influi no preço da ação (P), Aumentando

"a taxa de retenção, reduz-se os dividendos e consequentemente
causa-s~ uma pressão para baixo sabre o preço da ação, Mas,
por outro: lado, a maior reinversão dos lucros aumenta a taxa

I •

de crescimento (g) a atua no sentido contrário sobre o praça
I

da ação. O c-onhecimento do efeito líqUido depandedo compor-
tamento dos investidores na margem e d~s ações de cada empre-
sa, Contudo, supo~do ~ e ~ constantes e independentes de b D

podemos chegar às seguintes reve1açõesl

;

se k = r: o preço da açao independe de variação em bo

se k « r : o preço da açao aumenta a medida que aumenta b ,

se k » r: o preço da .!Iça0 diminui a medida que b aUijlenta •

'Imp1ica9ões

I

A a n á li s e d a im p li c a ç ã o do mo d e 1 o q e Go r..d o n, a pr e s e n t~
da por 'Weston e,'l;3ri'ghamem Apêndice a seu c e p Lt u lo 129, discu
te a relação e n'tr.e ~, b', e k. 3 lE 1a ~ parecida a i.n t e r p r e ta-=-
la l) ,Wes t o n a n d B r i'gham , o p , c i t. p g, 4 1 O - 12

••



çao da fórmula de James Wal,ter, mas, vai além, procurando foca
lizar essas variáveis de forma mais real.

Tendo em vista que as oportunidades de investimento
sao limitadas e as de lucratividades diferentes, supõe-se que
à medida que aumenta o nível dos investimentos, esgotam-se as
oportunidades mais.lucrativas, obrigando-se a aceitar oportu-
nidades 'menos lucrativas, embora aceitáveis. Como indica o -

declinar com aumentos e~ b.
gráfico, a taxa média dos retornos dos investimentos tende a

r!~by" ",,,j.~.,d<!:
~ '~fl:.!?lr'·íc.· c:t(. r?r"'vo,w<sn", <"'0;

\
\
\ -, -, -,

'~

O L..-------:--------í.-r.-I,;""':' da .~l>ro

,qY/I!st1A?//!";")

I

A relaç~o entre k e b depende da preferincia dos acio-
nistas ou investidores na margem, entre dividendos e ganhos -
d e c a p i tal, A f ig u ra mos tr a a s r e 1a ç õ e s e nt r e a s v a r i ã v e i s ,
quando predomina uma das três possibilidades.
Se os' investidores na margem pr~
ferem dividendos ou creem que g~
nhos de capital s~o mais arrisca
dos, a 'taxa de retorno exigida,-
k, aumentará com b. Se, por ou-
tro lado, os investidores na mar
gem querem evitar o diferencial
de imposto de renda entre as
duas formas de ~uferi~io de ren-
da, ou perferem continU'ar a in -
vestir .nesta empresa, ent~o, k,
sera umaf~nç~o decrescente de b.

Essas relações, já mais penetrantes, ainda sao muito -
g er a i s e pa r tem de su p'o si ç õ e s rtã o e xa tas em r e 1a ç ~o ao com p o!.
tamente das variáveis. ~ necessário maior conhecimento do
form~to das relações funci~nais entre r e k, e incorporá-las
na equação básica do modelo.
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CAPITULO V

IMPORTANCIA DA POLITICA DE DIVIDENDOS

Af ina I das cont&-9, ex1 ste' ou neo um 8 po1ít1c'a ó tima d e
dividendos para 'a empresa? Tudo depende da posiç;o adotada '-
em relaç;o à relevância dos dividendos. Se os dividendos s;o
considerados relevantes e admitem-se efeitos diferentes da
acordo com a política adotada, então haverá uma política óti-
ma de dividend9s que pode maximizar a riqueza do acionista. -
E, deste modo, contribuir-se-ia para o objetivo final da em -
presa. Por outro lado, se isto não for verdade, adotando a
posição de irrelevância,a política de dividendos nada mais
é que um detalhe sem importância, A solução deste problema ,
alimentado pela exposição das controvérsias, depende de como
será respondida a seguinte pergunta: Qual das duas posições -
contrárias é a correta?

James Van Horne resume as tendências em dois conjuntos
de fa~ores: "o desejo dos investidores a resolver a incerteza,
sua preferência por renda corrente, e a existência de custo -
de transaçâo e 'de inconveniência favorecem dividendos corren-
tes ao invés de ganhos de capital. -Entretanto, a venda de
açoes a preços inferiores~ os ctistos de flutuação, e,'o d~fe -
renci~l de taxa de imposto entre renda de dividendos e\de ga.-'

- 32 \nhos de capital favof,ecem a retençao dos lucros- Há\verda
. \ .-des nas duas argumentaçóes., O~ fatores apresentados por ~los

.ão indiscutivelmente importantes •. Contudc, não esclarecem -
qual conjunto de fatores sobressai no impecto sôbre a vüiori-
zaçao.

.(32) Van Horne, James, Financiai Management 8nd Polic~! 2nd~
Edition, Prentice Hell Inc., Englewood Cliffs, New Jer -
s e y " 1 9 7 1 • ~g 260.
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Teoricamente, a escolha da taxa de dividendos deveria
ocorrer ~ luz das oportunidades de investimento da empresa e
de qualquer preferência que os investidores tenham por divi-
dendos em oposição a ganhos de capital. Tal colocação sim -
p11fica a controv~rs1a mas continua sujeita i dificuldade de
su~ ~peracionalizaQão.

~upondo que Os inve$tidores têm uma preferência líqu!
da por dividendos e, consequentemente, possa-se causar melho
ria in1cial no preço da ação somente pelo aumen~o da taxa de
dividendos, mantendo o resto constante, seria possível hipo~
tetizar o relacionamento entre o preço da ação e a taxa de I

dividendos da empresa. Neste caso, a taxa ótima de dividen-
dos é determinada balanceando a preferência líquida dos in -
vestidores por dividendos correntes ao invés de ganho de ca-
pital com os custos de flutuação e de venda de novas ações a
preço. inferiores. Para tanto, é necess~rio deixar de inves-
tir em alguns pr6j~tos atraen~es e que a preferência líquida
por divideodos predomine sõbre os efeitos contr~rios. Haven
do excesso de recursos, pela falta de oportunidades aceitá -
veis de investimento e após cobrir o ~ínimo de dividendos a
serem.pagos para atender as exigências dos acionistas, tais
recursos seriam adicionados para distribuição na forma de di
v:i.dendos.

Aceita .~ posição de irrslevãncia, a taxa de dividen -
dos s~ria estabelecida em vista das oportunidades de investi

.'~ento de lcrnga,prazo em função da comparação entre o custo
de ca'pital s' o retorno desses investimentos.

6f ....~fJ;. c/e. ...,}?t:'I~.40"b

(7.7;. ::ls-;~·i.l

o
f.:>x,,-, ..ie.
<"'V, ~.llZl'7d~'s



Estudos Empíricos

A partir do equacionamento teórico do problema e da -
sistematização dos fatores intervenientes, resta aos interas
sados no assunto descobrir a realidade de seu mercado, ou de
uma a~ao em particular. Torna-se necessário recorrer a estu
dos empíricos, que no caso de uma ação envolve o relaciona -
mento entre seu preço e sua taxa de dividendos e uma amostra
de empresas semelhantes. Entretanto, até agora os estudos -
empíricos não conseguiram resolver as dúvidas. Isto se deve
sobretudo, aos vieses estat{sticos encontrados nos trabalhos
e is criticas que questionam sua metodologia e medição das -
variáveis. O principal viés resulta de variáveis omitidas 8

como risco e crescimento.

Irwin Friend e Marshall Puckett apontam em seu arti -
go, que conclui pela relevância dos dividendos, as possíveis
fontes de viés estatístico encontrado nos estudos de regres-
são. 33 Além de mencionar a omissão das variáveis risco e -
crescimento, dirigem suas críticas aos pêsos das regressoes,
a variação randômica nos lucros e a erros de sua medição. e
a ausência do emprego de escalas de demanda e oferta de divi
dendos nos modelos. Alegam que os valores extremos são mais
importantes nos resultados das regressoes. Assim, encontra-
da a associação entre qualidade do investimento e taxa de d!
videndos, pode haver exagero nos pesos da regressão quanto i

qUalidade do i~vestimento, embora tal exagero seja reduzível
pela inversão das vari~veis para logarftimos. O problema
dos lucros reside na diversidade de procedimentos contábeis
e em serem mais sujeitos i variação de que os dividendos,
Alegam que enquanto os dividendos são medidos com precisão •
os lucros da empresa e, consequentemente, a parte retida,não
são precisos, favorecendo os dividendos nos resultados de re
gressao.

Além de Friend e Puckett, outros estudiosos como I

(33) Friend, Irwin, and Marshall Puckett, "Dividends and
Stock Prices", American Economic Review, September, I

1964, LIV.



Crockett, G~rdon, Robichek, Mcoonalds e Hi~gins, chegarem a -
criticar trabalhos empíricos dos outros. Infelizmente, em
vista de tais criticas, os estudos empíricos deixam muito a -
desejar e falham em fornecer uma soluç~o categ6rica para o
problema, tsto contribui para mostrar as dificuldades e se -
riedade ac~rca do assunto. Contudo, cada estudo adicional
procura introduzir novas variáveis explanat6rias. Daí nossa
esperança de que a multiplicidade nos trabalhos e o crescente
interesse pelos estudiosos venham a trazer melhores subsídios
para a atuação mais eficiente dos administradores financeiros.

Tentativa de Soluç~o

As controvirsias ém torno do problema encontradaé na -
literatura de financas e a incapacidade da teoria em oferecer
uma resposta comprovada impedem a recomendaç~o de uma norma -
de ação. Entretanto, a observação de dois fatos é significa-
tiva para a discussão, embora também falhe em convencer-nos -
da ~reponderância de uma das posiç6es.

Apesar de seus erros, a maioria dos testes emp!ricos -
sugerem que a taxa de dividendos de fato afeta o valor da em-
presa. Essa sug~stã6 é comprovada pelo segundo fato, ou seja.
pela prática de algumas empresas em pagar dividendos durante
fases de crescimento e quando fazem Uma chamada de capital. -
Mesmo que tais aç6es não signifiquem a relevância dos dividen
dos, indicam que muitas empresas comportam-se como se os divi
dendos fossem relevantes. Pois a taxa de divid~ndos que elas
adotam é maior de que aquela estabelecida somente pelas opor-
tunidades de investimento.

Parece-nos maisint~ressante colocar o tema nos segui~
tes termos: os di~idend6s possuem algum grau de relevancia, -
podendo inclusiVe ser nulo, Um grau nulo de relevância impl!
caria em sua irrelevância. SegUindo estê racioc!nio. poder--
-se-ia supor que o grau de relevancia varia com o tempo e a -
situação conjuntural dominante.

O mercado de açoes recebe impulsos de diferentes inte~
sidades oriundos de diversos fatores intervenientes em seu me
canismo. As repentinas mudanças no preço· ~as aç6es e a atmos



fera de eepeculaç~o que envolve a Bolsa de Valores criam uma
Bituaç~o altamente complexa que impede a adoç~o de regras de
aç;o pred~termiMadas e qUe dificulta distinguir os efeitos -
r~lativos dos fatores. alguns dos quais resultam da política
de dividendos da empresa. Se pudissemos comprovar ~ avaliar
QS efettos da política de dividendos no preço da aç;o. teria
mos estabelecido a validez de uma palítica que explora harm5
nica e ~uidadosamente Q conjunt~ de fat5res que se relacio -
nem aQs dividendos, aC~Qnistas e preço da açao. Entretanto,
a complexidade na interaç~o dos fatores e na forma de surgi-
mento dos efeitos torna extremamente difícil uma anjlise em-
pírica do grau de relevincia da polftica de dividendos na.
ev~luç;o da ~ç~o.
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CONCLusl{O

Procuramos neste estudo identificar e interpretar a poll-
tica de dividendos da empresa de capital aberto o Neste esforço de
aiatematização, fomos obrigados a recorrer a grande número de ar~

. . , 17"tigpe, procurandD, sempre que possivel, ser fieis as origens das
opini~es e teorias incorporadas so texto e fornecer um quadro con
sistente e amplo do temae

Identificamos a política de dividendos com a área decisó=
ria da administraç~o financeira que rege as relações entre a em =

presa, seus acionistas e o mercado de aç~es9 com vistas a alcan <=

çar seu objetivo final o Sendo o objetivo da empresa maximizar a
riqueza de seus acionistas, analisando s importância desta polit!
ca em vista de sua influ~ncia sobre o preço da açãoo Isto requer
uma compreensão do mecanismo de determinação do preço no mercado-de açoes"

Basicamente, o preço depende do retorno e-do riSCa0 A es=
te são acrescidos outros fatores como expectativas dos investido=
~es e conjunt~ra do mercado$ A polltica de dividendos procura ca=

,pitaliza-Ios em prol doe interesses dos acionistas o
Contudo, a yalidez da política de dividendos para a maxi~

mizaçãó da riqueza dos acionist~s não é aceita por todos, dando I, ,

origem a controvérsias que se estendem por numerosos trabalhos,
tanto -de cunho acad~mico como prático" Os autores que defendem a

~, ,relevancia da politica,acreditam que, alem desta influir no preço
da ação, pode, uma vez bem traçada, caussr redução no custo de ca
pital para a empresa, ampliaçio de suas fontes de recursos, e for
mação de uma boa imagem de eua atuação o Outros autores creem que
o preço da ação no mercado independe da política de dividendos a~
dotades Essa posição postula, eo mesmo tempo, a não existêncie de

, ,uma estrutura ctims de capital,que l~varia ao menor custo media
ponderado do capttel pera a empresa, de modo que ume verieção na
perticipeção des div.8l'sesfontes de capitel não modificaria o re=
sultadoo Ela trata a divisão doa lucros entre dividendos e reten-.. . •.. , . ,çao como variavel passiva no processo oecisorioo

, . -,O aspecto basico da discussao esta ligado ao comportamen~..to dos acionistas e investidores a margemo Explorando aspectos i-
...narentes ao mercado de açnaa , como ince,l.'teza.,foram apresentadas

,
suposiçõee variad.:isda maneira pela qual o mercado valoriz~ dete!,
minadas'ratoso Com base em tais euposiç~es comportamentais, cada
posição formula sua teoria do preço da ação a atribui ou. não,um
papal relevante à política de dividendos"

"



Entretanto, a política de dividendos da empresa n~o segue t~o 56-
mehfte as recomendaçõeateoricas .•Ela sofre restrições e vantagens que
s§,~,peculiares a cada empreEla e seu ambiente e

CONSIDERAÇOES COMPLEMENTARES

A p011tica de dividendos relaciona-se com a situação financeira da
empresa, devido a necessidads de numerario para efetuar o pagamento da
dividendos o 8rittair~ compro.vou, numa pesquisa que abrangeu 40 empre=
sas americanas .de grande porta, ~arre1a.ção positiva entre liquidaz e di

~~ -videndos" Os dividendos disputamc.om os credores e os projetos de i.nves
timento oa recursos limitados a disposição da empresa"

,O relacionamento da eecolha da taxa de dividendos, isto e, o mon-
tante que será pago aos 8Glonistas na forma de dividendoeem dinheiro ,
com o fluxo de caixa significa a introdução de uma nova reetrição no pr,9.- ,ceeeo.de tomada da decls80 finale Embora o fluxo.de caixa em si e o resu1

.. -
tsdo de fatoe B decisõss anteriores, ali'd~terminadaa épocas da expansão dEla

atividades dS8mpr8aa~ a libsração da racur·aoa pars o pagamento da dlv!
«IV/~fllt'ÚJ~'dandos torna os"f1i>ccaeeivamantsoneroSOS •.

,A habIlI·dada da amprsaa de tomar ampl'estimoa lh.a daca.rta flexlb!
lidada, permItindo lha adotar a alternativa de decidir distribuição. de, .divtc/anc/o8aem possuir..e numararie •.Tais recurac!I aeriam levantados, com
amprestimol!lou com semiasão -ds novas açõaso Entretanto, oa cuetos ope-
recionaia s da lançlmanto acorridos na venda de novas ações favorecem e
ratenção doa luores ao 1.nvez do pagamento da dIvIdendoso

\ ~Paralelamente a influencia da situaçao fInanceira da empresa sobre
(

o pag.amento de dividendos, a sacolha da taxa de dividendos depende tam"'"
bem de sua aceitação pelo mercado de sções.o Isto obriga e administração
financeira a adotar uma estrategia que mais contribue para os objetivoéi

rji~,rla.emp.rssa,,,.Em tarJIUJS ~tremos ~ a poli tica de dividendos pode visar
" {{In fl(!,/tlt>t/..ovidendos estaveis ou, variaveis de periodo\;1:onforrneQsresultados de

da ..exercício"
CB~

(34)8rittain, John AQ, "Corporate Dividend'Policy", The 8rookings
Institution, Washington, D~ Co, 1966, pg" 194/7



Observaçõee acsrca da prática dae emprssas de grands porte suge-
rem que, a longo prazo, elas buscam uma politica de taxa meta de dlvl-

. , ,dendos, isto e uma percentagem planejada dos lucros. Esta pratica ViS8
capitalizar para o preço da ação as vantagens da sstabilidade dos div!
dendos, baseando-se na possibilidade de que os investidores valorizam
a estabilidade do dividendos atraves de maior cotação da aQ~o.

, ,A taxa de dividendos e aumentada somente depois de corfirmada a
possibilidade de conservar o novo nível de lucros. A administração Ber!,
dita que se os dividendos refletirem a variação nos lucros, mesmo com
atrazo, os acio~istas compresnderão e aceitarão o fato sem reação~ Tal
precaução garante a segurança da administração contra falhas na manutell
Qão dos dividendos. Por outro lado, quando houver exceeso de lucros em
releção as politicae de dividendos e de inveetimento, adota-se a decl~
ração de dividendos extres de modo a não comprometer uma nova taxa ds
dividendos maie alta.

Às considerações ds situsção finenceire da empresa e de eetabil!
dade doa dividendos acrescentam-se outros aspectos que afet~m a polit!
ca ds dividendos', por exemplo, os efeitoe da inflação e de rsstriçoes
legais. A inflaç~o obriga as empresae a reter maior parcela de seus l~
cros para reposição de equipamentos e reforço do capital de giro próprlo
As restrições lsgais dscorrem de leis e cláusulas estatuáriae ou contr~
tuaie.

Entre to~os oe fatores que afstam a política de dividendos tslvez
I '

o mais importante seja a "natuuza de cadaadministrsção, euas posições o, ~ - " .preferenciais e ideiaso A administraçao pode eetar em conflito com os
acionistas de modo geral, preocupando-se na preservação de seus cargos'
ou nos objetivos exclusivos da organização •.Em outras ocasIões, a admi.., ,nistraçao faz parte ou e nomeada pelo grupo majoritario de acionistaso
Então, ela tende a condicionar a politica de dividendos aos interesses
de renda e de contrple deste grupo.

INFLUENCIA DO AMBIENTE

O ambiente econômico e do mercado de ações é decisivo na elabora
ção da pOlit!ca de dividendos o Não se pode esperar que os fatôres teo-

,ricos discutidos neste texto sejam igualmente aplicaveis em qualquer
ambiente. A política de dividendos no Brasil sómente pode ser elabora-

'd~ e interpretada a luz da evolução de seu mercadq de ações no contex-
to do sistema financeiro nacional.,,~



,A evolução do mercado braeileiro de capitais foi acompanhada de
um clima de expectativas e espsculações. O sucesso do investimento ell)"
determinada ação dependia de sua liquidsz na Bolsa e d~ pressão mani-
puladora exercida sobre eIs. Frequentemente, uma ação era comprada d!., ,vido ae expectativas de sua venda num futuro proximo por um preço maior,
e não em função de sua real lucratividade. ~ um mercado que valoriza. a
distribuição de bonificações~ fato sxplicado pela rapidez de ajustamento
da ação que acabou de dar bonificação a seus preços anteriores à pistrl
buição, ~ -paIo aumento no montante global de dividandos pagos que gera!,
mente ocorria no periodo seguinte.

A consolidação e popularização do mercado de ações nos ~ltimos
anos, parece. dirigi-lo para a maturi.dada, pala menos esta é nossa espe. .•..
rança. Entretanto, temos a impreesão de que sa ..empresaabrasileirlils nio
participam de noaso conceito de política de dividenc1ps. A abertura dos
capitais visava fonte de capital e enquedramsnto para ..gozar da incfmt!
vos fiscais. Na maioria das empreeas, oe antigoe proprle·tsrios continuam
na direção., mantendo seu controle e mal.oria sbFl4Jta do capital votante.
Suae preocupações com relação ao mercado da capitais raatringem-se dare!!,
der eeus proprios interesses e a garantir a receptividade ..para nO.vas emi!!
sõ.es de ações •.A poli tica de dividendos cons.1.s.ts...p.ar.a"aloa.na ramwnarj.
ção do cspi tal proprioe não num lmp~tenta cursQ ..Ga.•.•ção .QDIIl. viatu_ a
contribuir para a maximizeção da riqueza. dos ~GA1e:taa.Não ..-aet8l'emos
totalmente ElrradoElemaupor que·aaempresae não posauem uma poli tica de
d1videndos. propr1.amente d1ta.

Cada empresa parece copiar o modo de agir das outras, sem tomar
aquelas. dacisões que são part~culermente aproprladae peresua situação.
Maior iniciativa provavelmente poesibilitar1a malhorcatação na Bolsa
para suas ações •.tal..iniciativa implica na compreensão da "marcha para
a maturidade" observada nasvolução danceao. mercsdo de capitais e. na
incorporação.d88l'f\udanças ocorridas-em fatores como preferenciais -cdos-
acionistas e liquidez do sistema nss p':lliticasde dividendos des empresas"

TOMADA DE POSIÇÃO

Gomo as teorias. bas.e.iam•..se em suposições _acerca.do.comportamento
dos participantes do marcado, torns-ae. .d1ficil.resolver a controverslEi
no planoteorico, pois o desenvolvimenJ:a daeb' potassa, sllo1arlas _. nas.- . ~ ,suposiçoesdscad.a. posiçao, aagueumB-ssquanc.ia ..l.agi.ca•.Partantll, cÇlmo. .

é comum nas ciencias de finanças, cabesos .e.s.tudos.e.mp!r.icoa.--re.t.ratar
a realidade e testar B-.aparacionalidade daacnnclHsõas .•.Infelizmente

Ios'estudos empiricos não conseguiram resolver definitivamente o impa.!.
se teórico. A PrinCipal dificuldade reside na compl8x1~adas .r~la-



.A evolução do.mercedo breeileiro de capitais foi acompanhada de
um clima de expectativaa e especulações. O aucasao do investimento el'/)"
determinada ação dapsndia de aua liquidez na Bolsa s d~ pressio mani-
pul~dora sxercidasobre ela. Frequentemente, uma ação era comprada d!!.
vido às expectativas de sua venda num futuro próximo por um preço maior,
e não em função ds sua real lucratividade. É um mercado que valoriza. a

distribuiçio de bonificações~ fato explicado pela rapidez de ajustamento
da ação que acabou ds dar bonificação a seus preços anteriores à distri
buição, ~ .paIo aumento no montante global de dividendos pagos que geral,
msnts ocorria no periodo seguinte.

A consolidação e popularização do mercado de ações nos ~ltimos
anos, parece. dirigi-lo para a maturi.dads, palo menos esta é nossa eepa

. -
rança. Entretanto, tamos a impressão de que aa.amprssaabrasileiras nio
participam de nOSSo. conceito ds política ds dividendps. A abertura dos
capitais. visava fonte de capitel e enquedramento para..gozar .ds incentl
vos fiacais. Na maioria das empresas,. oa antigos proprietarios continuam
na direção., mantendo seu controle e maioria a~J,Jta do capital votante.
Suas preocupações com relação ao mercado ds capitais reatringem-se dafe!!,
der seus proprios interesse·s e a garantir a receptividade. para no,vas emi!.
sões de ações •.A poli tica de dividendos cona1s.ts..pm:.a..,slas.na. ra.mwnar~
ção do capital proprioe não num lRIPOLtante cursa ...da .•ação .QDIIl.\liatas. a
contribuir para a maximizeção da riqueza. dos ~QAlBtBa. ·Não.-eetaremos
totalmente errados em supor que-asempreeee não poseuem uma politica de
dividsndos. propr1.amente dita.

Cada BlRprasa parece copiar o modo de agir das outras, sem tomar
aquelas. decisõssque são particularmente apropr.1adas para sua situação.
Maior iniciativs provavelmente possibilitaria melhor cotação na Bolsa
para suaaações •.tal..- -iniciativs implica na compreensão da "marcha para
a maturidade" observada na svolução da ..nosso. mercado de capi t.ai& 8. na
incorporaçio.dasmudanças acorridas am fatores como preferenciais -nos .~
acionistas e liqu.idez do sistema nas pollticasde dividendos das empresE!so

TOMADA DE POSIÇÃO

Como as teorias. bas.e.1am-seem suposições Bcerca. do.comportamento
dos. participantasdo.mercado, torna-se. dif1c1l. resolver a controversis
no planoteorlco ,pois o dasenvolvimantn..dssJl1 potesss, SilO1arlas _.. nas.
suposlçDe.s de. cada po-sição~,segueUIDB-.ssqusnc.1a...lógica •.Partaotll, c~mo. .

é comum nas ciencias de finanças ,cabaaos .e.s.tudos.~empíricos..-retratar
a realidade e testar a-.aparacionalidade daa. concl usõss .•.Infelizmente

Ios' estudos empiricos não conseguiram resolver definitivamente o impa~
se teórico. A Principaldlficuldade reside na complaxidarle·.das rela-
çõe~ e fatores envolvido ••.
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A.pasar.dafaUa~-.de c.omp.r.o,vaçãader 1nl.tluaa.tr-avaadeomteates -emp!-
ricos.,...nossa...posição...sl.t,ua....a8. em.pr-al da x;elauancia.da...politica da .d1-

. vldendos"•. Acradi,tamoa.,.qu.e.ala influi no .pr,eço..,da...ação, cQJIIPlementando
....oB.efa1t.os. dos. raaultadGa·.atüa1&"a.·,•. pal'apac~lva.da .empasa •...Pola, p!.

. ",race .•.nosQu.e ,esta eumaarea l'*'Portante nopl'ocaaao deci4aorl0, .cuja e~- , ,ploraçao. favnre.ceraasEiIap.l'esaá •

.Da!, obaerva-ae a impart.ancla.pal'a ti -administ.r-ação.,f.1:nanca1r.a.de- - ,analisar o mercado .,dsaçDssBIII, .~-.a,.açatl- ..a...J:lltada. eSSüS . .p.rincipa1s.
.elBJDSntos~_~análise ..sugara como.oa.f·ato.r-as da. ,pa11~ da di·vendos são
relevsntes neste mercado e como·sua utilização ·,.SWDElntaariqueza dos !.
cionlsta&.

- , ,Esta colocaçao abre horizont.espara uma serieda sstuQos nesta a-
rea. Entre os po~Ívei8.:J;emasdetr-ebalho incluimos as seguintes inda--gaçoBs:

-1 •. O .que omer,cado ··brasilairodeaqoe-B valoriza na·..apr!,
ciação do pr~ço da ação?

'2. Qual o grau de rel-evancia da política de dividendoEl
no &-8&111

3. Qual modelo de daterminação ..do..praço da ação melhor
explica a evolução dos preços das ações ·emmu~sas BoI
sas da Valor.es?

4. Comoos lnvestidoresavaliam B incorporam ao preço o
fator de. risco?

-5. Existem prsferenc1as. e des.e.jos nao at.enditlosdDs1n.
v88.tiQoreeque uma polÍ timt ~. divid,sndoa aproprta •..

, .

6. Quais as estratégias ..de...poÚtica ...de.d1v.i.rlendo.s.q.ue•.
podam.ser recomsndadasss -.ampresBsbrasllelras ,para
alcançar seus. obj.e,tivos,?

A , ,
A aparenteausenpia de pollt1ca da div1.dando.aPllr parte daa.em,u'.a

saa brasile1r.BS. deca~italaberto e. o.cr.escenta1ntereasa palap.oli:Úc~
de dividendos entre os estud1osQS"definançea fr1-sama i~tanc.ia de.!
te estudo. Esper~mosQu-e.nosaa.apl'-e&BntaçãoesistematlzaçãoG8 litar.!,
tura e d.ascontroverslas taoricas forneça bases para trabalhos.. adic1o.-
nais neste campo.-Pr.atandsAlEJscontinuar ~astudar, ,EL pesquiSBl'oasaun ...

I' ', :-to para oferecer algumas daa respostas as indageçoes da teQris e das
..... ' -,praticas étmpreaariaia •

. 1
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