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RESUMO 

O objetivo deste estudo é examinar os fatores que determinam a decisão de pagar dividendos 

de empresas brasileiras listadas na BM&FBovespa. O estudo foi desenvolvido com base na 

Teoria da Sinalização. A pesquisa justifica-se pela relação existente entre política de 

dividendos e as decisões financeiras das companhias, haja vista que é alavancagem, fluxo de 

investimentos, caixa, entre outros indicadores financeiros determinam o pagamento de 

dividendos. A amostra pesquisada contemplou 96 companhias abertas listadas na 

BM&FBovespa, exceto as classificadas no setor econômico “Financeiro e Outros”, devido às 

características singulares de suas atividades, constituindo-se um total de 480 observações no 

período de 2010 a 2014.  Os dados foram submetidos a quantificação e mensuração por meio 

da técnica de Regressão Logística Binominal de Dados em Painel. Os dados foram coletados 

no sítio da BM&FBovespa e no banco de dados da Thomson One Banker. Foram utilizadas no 

estudo como variáveis explicativas alavancagem, crescimento, liquidez, tamanho e 

rentabilidade. Conclui-se que no caso brasileiro, a Alavancagem, Liquidez e Rentabilidade, 

são os fatores determinantes do pagamento de dividendos de empresas brasileiras listadas em 

bolsa. 

 

mailto:itzhak.kaveski@ufms.br
mailto:carpes.antonio@gmail.com
mailto:thaismaximino15@hotmail.com
mailto:marcuszittei@zittei.com.br


 
 

 

 

Palavras-chave: Política de Dividendos; Indicadores Financeiros; Regressão Logística. 
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1 INTRODUÇÃO 

A política de dividendos adotada pelas companhias é pano de fundo para pesquisas no 

âmbito das finanças empresariais. A distribuição de dividendos pelas empresas constitui 

importante variável para que os investidores tomem decisões de investimento no mercado. 

Novis Neto e Saito (2003) destacam que os estudos envolvendo a temática política de 

dividendos têm sido voltados para investigação das ineficiências de mercado de capitais e 

distribuição de dividendos. 

Bhattacharya (1979) refere-se ao termo dividendos como um evento relacionado ao 

fluxo e caixa da companhia, reduzindo a assimetria de informações. Uma das linhas de 

pesquisa que abarca a problemática da distribuição dos dividendos, diz respeito aos fatores 

que influenciam a determinação da política de dividendos. As referidas pesquisas são 

amplamente realizadas em mercados norte-americano e europeu (Ribeiro, 2010). 

A política de investimentos, financiamento e de dividendos alicerçam as decisões em 

finanças corporativas. Compreender os fatores que influenciam a política de distribuição de 

dividendos, a qual impacta na gestão de caixa, torna-se imprescindível para gestão, 

investidores e órgãos reguladores. As pesquisas no âmbito da política de dividendos fornecem 

informações vitais para os acionista e partes interessada da empresa. Por exemplo, do ponto 

de vista do investidor, a política de dividendos adotada por uma empresa sinaliza perspectivas 

futuras para empresa, portanto afeta seu valor de mercado e patrimônio (Bhattacharya, 1979; 

John & Williams, 1983; Miller & Rock, 1985).  

Forti, Peixoto e Alves (2015) expõem que a distribuição de dividendos diferencia-se 

entre empresas brasileiras, fruto de um sistema tributário brasileiro em que a heterogeneidade 

ocasiona estruturas organizacionais específicas, no tocante aos aspectos tributários. Algumas 

pesquisas no Brasil trouxeram contribuições para reflexão dentro do referido tema, entre elas 

o estudo de Heineberg e Procianoy (2003), que buscou a compreensão da política de 

dividendos a partir da utilização de um conjunto de variáveis submetidas a abordagens 

econométricas. Na referida pesquisa, foram consideradas as especificidades legais do sistema 

tributário brasileiro.  

O presente estudo busca avançar na investigação sobre a dinâmica da distribuição dos 

dividendos, buscando investigar e compreender a influência de determinadas variáveis 

econômicas e financeiras. Nesse sentido, a questão de pesquisa investiga: Quais são os fatores 

que determinam a decisão de pagar dividendos de empresas brasileiras listadas na 

BM&FBovespa?  

Com o intuito de responder à questão apresentada, o objetivo deste estudo é examinar 

os fatores que determinam a decisão de pagar dividendos de empresas brasileiras listadas na 

BM&FBovespa. A pesquisa justifica-se pela relação existente entre política de dividendos e 

as decisões financeiras das companhias, haja vista que é alavancagem, fluxo de investimentos, 

caixa, entre outros indicadores financeiros determinam o pagamento de dividendos. A 

compreensão das determinantes da aplicação de uma política de dividendos pode contribuir na 

explicação da caracterização da estrutura de capital das companhias. 



 
 

 

2 REVISÃO DE LITERATURA 

2.1 Dividendos 

Um dos desafios constantes da Teoria de Finanças é entender por que as empresas 

pagam dividendos e o que influencia a forma da distribuição do mesmo (Bagwell & Shoven, 

1989; Baker et al., 2002; Allen & Michaely, 2003; Brealy & Myers, 2003). A partir da teoria 

de Miller e Modigliani diversos pesquisadores buscaram explicar o motivo das empresas 

pagarem dividendos: informação privilegiada (Bhattacharya, 1979; Miller & Rock, 1985) 

diminuir o fluxo de caixa (Jensen, 1986) ou reduzir os custos de agência (Easterbrook, 1984).  

Uma política de dividendos consiste na deliberação de recursos financeiros, por parte 

da gestão da empresa, com relação à parcela dos resultados a ser distribuído aos acionistas, 

assim como o valor a ser retido. A referida decisão é de ordem estratégica já que a empresa 

opta por abrir mão de reinvestir, para proporcionar um maior retorno aos investidores (Assaf 

Neto, 2008). 

Para Ross, Westerfield e Jordan (2008), os dividendos representam um desembolso de 

caixa para as empresas, resultado da escolha de reter lucros ou distribuí-los como dividendos, 

refletindo no saldo disponível dos balanços e no grau de endividamento da empresa. Os 

dividendos trazem um conteúdo informacional elevado para os acionistas, os quais podem 

diferenciar entre duas companhias com resultados positivos altos, qual apresenta lucro mais 

sólido ou anormal, a partir de suas políticas de dividendos (Naceur, Goaied & Belanes, 2006). 

Toda a política de dividendos deve estar alinhada com a realidade da companhia que 

está implementando. A distribuição de dividendos é influenciada pelo desejo dos investidores, 

cuja perspectiva é alinhar seus investimentos de acordo com suas necessidades. Entre as 

teorias que procuram explicar a política de dividendos, apresenta-se a Teoria da Sinalização 

(Watts, 1973), que norteará a presente pesquisa. A opção é válida em virtude da inexistência 

de evidências conclusivas sobre a melhor política de dividendos, devendo-se optar por aquela 

que melhor adapte-se a realidade da empresa (Ross, 2010). 

Conforme Spence (1973) a sinalização é um elemento de redução de assimetria 

informacional e de diferenciação em mercados com fluxos imperfeitos de informação. Essa 

teoria definiria que os sinais atuam como mecanismos de discriminação, no qual as empresas 

podem fornecer a informações necessárias aos interessados, no intuito de maximizar a tomada 

de decisão pelo investidor. De acordo com Vieira, Pinho e Leite (2013), a Teoria da 

sinalização, no tocante aos dividendos, refere-se à hipótese de que os dividendos divulgam 

informações relevantes sobre expectativas futuras de lucros da empresa, propiciado aos 

investidores previsões mais acuradas sobre resultados futuros. 

Santos et al. (2008) expressam que a ocorrência de distribuição de dividendos o 

mercado promove uma reação positiva, do mesmo modo, uma diminuição é vista como uma 

má notícia acerca das expectativas futuras. A disposição das empresas em assumir 

compromissos voltados para distribuição de dividendos acena para o mercado que a empresa 

possui capacidade de gerar fluxos de caixa para fazer frente as promessas de pagamentos 

decorrentes da decisão. A teoria da sinalização, por meio de seus mecanismos e práticas, pode 

assegurar aos interessados uma maior credibilidade informacional e mitigar possíveis custos 

de agência (Spence, 1973). 

2.2 Estudos anteriores 

A preocupação examinar os fatores que determinam a decisão de pagar dividendos de 

empresas impulsionou a realização de diversos estudos. Foram selecionados estudos que 



 
 

 

utilizarão como dependente a variável tipo dummy, se paga ou não dividendos. O Quadro 1 

apresenta uma relação de estudos correlatos, a partir da revisão da literatura sobre a temática 

investigada. 

Quadro 1 – Relação de estudos correlatos 

Autores País Pesquisado Período Variáveis Independentes Principais resultados 

Al-Ajmi e 

Hussain 

(2011) 

Arábia Saudita 
1990 a 

2006 

Lucratividade, Rentabilidade, 

Tamanho, Alavancagem, 

Participação de Ações dos 

Controladores, Participação de 

Ações do Governo, Ciclo de 

Vida e Tangibilidade. 

As empresas que pagam dividendos 

são rentáveis, maiores, menos 

endividadas e maduras. 

Ahmad e 

Wardani 

(2014) 

Indonésia 
2006 a 

2009 

Rentabilidade, Liquidez, 

Alavancagem, Tamanho e 

Crescimento. 

As empresas que pagam dividendos 

são rentáveis, maiores e apresentam 

uma menor liquidez e alavancagem. 

Brockman, 

Trest e Unlu 

(2014) 

24 países não 

identificados 

1994 a 

1997 

Lucro Líquido, Patrimônio 

Líquido, Rentabilidade, Taxa de 

Crescimento das Vendas, 

Tamanho, Caixa e Insider 

Trading. 

As empresas que pagam dividendos 

são mais lucrativas, rentáveis e 

maiores, apresentam um menor 

Patrimônio Líquido, crescimento nas 

vendas e a lei Insider Trading afetou 

de forma negativa. 

Cesari e 

Ozkan 

(2014) 

Reino Unido, 

Alemanha, 

França, Itália, 

Países Baixos e 

Espanha 

2002 a 

2009 

Lucro Operacional, 

Oportunidade de Crescimento, 

Tamanho da Empresa, 

Alavancagem, Lucros Líquido, 

Caixa, Retorno das Ações, 

Volatilidade do Lucro 

Operacional, Volatilidade do 

Retorno das Ações, Propriedade 

Institucional, Tamanho do 

Conselho de Administração, 

Independência do Conselho e 

variáveis de incentivos ao CEO 

As empresas que pagam dividendos 

são mais lucrativas e maiores, 

apresentam um maior número de 

membros dentro do conselho de 

administração, possuem um maior 

retorno nas ações, seus caixas são 

menores e apresentam uma menor 

volatilidade do retorno das ações e 

do lucro operacional. 

Booth e 

Zhou (2015) 
Estados Unidos 

1976 a 

2006 

Rentabilidade, NYSE, Taxa de 

Crescimento dos Ativos, 

Crescimento e Volatilidade do 

Retorno das Ações. 

As empresas que pagam dividendos 

são mais rentáveis e possuem uma 

maior taxa de crescimento dos 

ativos, apresentam um menor 

crescimento e volatilidade do retorno 

das ações. 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

A pesquisa de Al-Ajmi e Hussain (2011) buscou identificar os fatores determinantes 

do valor pago dos dividendos e examinar as características das empresas que pagam e não 

pagam dividendos. A partir do uso de dados em painel, foram analisadas 54 empresas sauditas 

de capital aberto, no período de 1990 a 2006. Os resultados indicam que empresas que pagam 

dividendos são rentáveis, maiores, menos endividadas e maduras. 

O estudo desenvolvido por Armad e Wardani (2014) verificou os fatores que 

determinam a política de dividendos de 98 empresas listadas em bolsa da Indonésia, durante o 

período de 2006 a 2009. Os achados demonstram que a rentabilidade e o tamanho afetam de 

forma positiva a opção da empresa em pagar dividendos. Já a liquidez e o endividamento de 

forma negativa. Por fim, conclui-se que as variáveis supracitadas possuem grande impacto na 

escolha de distribuir dividendos para os sócios em organizações indonésios. 

Brockman et al. (2014) verificaram a política de pagamento de dividendos antes e 

depois da lei “insider Trading”, com empresas de diferentes países, e os resultados mostraram 

que as leis de insider trading fraco levam a uma maior propensão de pagamento de 

dividendos, mostram também que a avaliação dos pagamentos de dividendos do mercado é 

significativamente maior quando a proteção de informações privilegiadas é fraca. 



 
 

 

A análise de Cesari e Ozkan (2014) investigaram como a distribuição de dividendos é 

influenciado por incentivos executivos, em ações de 1.650 empresas de capital aberto do 

Reino Unido, Alemanha, França, Itália, Holanda e Espanha no período de 2002 a 2009. Os 

resultados demonstram que as entidades que pagam dividendos são mais lucrativas e maiores, 

apresentam um maior número de membros dentro do conselho de administração, possuem um 

maior retorno nas ações, seus caixas são menores e apresentam uma menor volatilidade do 

retorno das ações e do lucro operacional. 

O objetivo da pesquisa de Booth e Zhou (2015) foi investigar se o poder de mercado 

influencia a política de dividendos de empresas Canadense. O estudo demonstra que empresas 

que pagam dividendos são mais rentáveis e possuem uma maior taxa de crescimento dos 

ativos, apresentam um menor crescimento e volatilidade do retorno das ações. Além disso, o 

estudo também fornece evidências de que o risco do negócio afeta a decisão da política de 

dividendos, as entidades com menos poder de mercado possuem mais risco e, portanto, são 

menos propensos a pagar dividendos do que as empresas com mais poder de mercado. 

3 METODOLOGIA 

O presente estudo descritivo foi realizado por meio de pesquisa documental, com 

abordagem quantitativa do problema. A característica descritiva decorre do fato de que o 

estudo tem como finalidade examinar os fatores que determinam a decisão de pagar 

dividendos de empresas brasileiras listadas na BM&FBovespa. No tocante à abordagem do 

problema, esta pesquisa é classificada como quantitativa, que após a quantificação e 

mensuração dos dados, foi aplicado nos mesmos um tratamento estatístico, através da técnica 

de Regressão Logística Binominal de Dados em Painel. Em relação aos procedimentos 

adotados neste estudo, tem-se uma pesquisa documental, visto que os dados foram extraídos 

das demonstrações financeiras relativas ao período de 2010 a 2014, disponível no sítio da 

BM&FBovespa e no banco de dados da Thomson One Banker. 

3.1 População e Amostra 

A população desta pesquisa é composta pelas companhias abertas listadas na 

BM&FBovespa, exceto as classificadas no setor econômico “Financeiro e Outros”, devido às 

características singulares de suas atividades, perfazendo um total de 351 companhias. Para a 

amostra da pesquisa foram selecionadas apenas as companhias que apresentaram todas as 

variáveis utilizadas na pesquisa em todos os anos pesquisado. Em decorrência dos períodos 

analisados, a amostra da pesquisa compreendeu 96 empresas, que foram as que apresentaram 

todas variáveis necessárias para análise, constituindo-se um total de 480 observações no 

período de 2010 a 2014. Das 96 empresas, 78 pagaram dividendos em 2010, 75 em 2011, 71 

em 2012, 69 em 2013 e 72 em 2014. 

3.2 Coleta e Análise dos Dados 

Os dados utilizados para a análise estatística foram coletados na base de dados da 

Thomson One Banker. Foram consideradas as mesmas variáveis utilizadas pelos estudos 

citados na seção 2.2. As variáveis são apresentadas no Quadro 2 



 
 

 

Quadro 2 – Variáveis utilizadas no estudo 

Variável Mensuração Autores 

Painel A – Variável Dependente 

Dividendos 
Variável dummy, 1 se a empresa 

paga dividendos, 0 caso contrário. 

Al-Ajmi e Hussain (2011); Coulton e 

Ruddock (2011); Ahmad e Wardani (2014); 

Brockman et al. (2014); Booth e Zhou 

(2015); Morris e Roseman (2015). 

Painel B – Variável Independente 

Alavancagem 
 assivo  otal

           
 

Al-Ajmi e Hussain (2011); Ahmad e 

Wardani (2014). 

Crescimento 
 re o de Mercado   Fim do ano

 alor  ont  il por    o
 

Ahmad e Wardani (2014); Morris e 

Roseman (2015). 

Liquidez 
 tivo  irculante

 assivo  irculante
 Ahmad e Wardani (2014). 

Rentabilidade 
 ucro  íquido

 tivo  otal
 

Coulton e Ruddock (2011); Ahmad e 

Wardani (2014); Brockman et al. (2014); 

Booth e Zhou (2015); Morris e Roseman 

(2015). 

Tamanho Log do ativo total da empresa. 
Al-Ajmi e Hussain (2011); Ahmad e 

Wardani (2014); Brockman et al. (2014). 

Fonte: Dados da pesquisa. 

Para consecução do objetivo da pesquisa, procedeu-se a análise para examinar os 

fatores que determinam a decisão de pagar dividendos de empresas brasileiras listadas na 

BM&FBovespa, valendo-se do software estatístico STATA. Primeiramente, foi realizado uma 

estatística descritiva das variáveis e o teste de média de Mann-Whitney para verificar a 

distribuição do desempenho empresarial são iguais ou diferentes nas empresas que pagam e 

não pagam dividendos. Posteriormente foi aplicado a correlação de Pearson e o Fator de 

Inflação de Variância (VIF) para verificar problemas de multicolinearidade entre as variáveis. 

Por fim, com a aplicação da Regressão Logística Binominal de Dados em Painel para 

examinar os fatores que determinam a decisão de pagar dividendos de empresas. 

Foi aplicado o teste de média de Mann-Whitney, pois ao aplicar o teste de 

Kolmogorov-Smirnov, foi verificado que a distribuição das variáveis das empresas não é 

normal e que as variâncias s o heterogêneas.  onforme F vero et al. (2009, p. 163), “o teste 

de Mann-Whitney é aplicado para testar se duas amostras independentes foram extraídas de 

popula ões com médias iguais”. O teste deve ser utilizado quando a hipótese de normalidade 

for violada, com base no autor. 

A correlação de Pearson possui como objetivo medir o grau da correlação (se positiva 

ou negativa) entre duas variáveis de escala métrica, portanto, para poder verificar possíveis 

problemas de multicolinearidade entre as variáveis independentes (Gurajati & Porter, 2011). 

Segundo Hair et al. (2009, p. 151), o Fator de Inflação de Variância (VIF) é um “indicador do 

efeito que as outras variáveis independentes têm sobre o erro padrão de um coeficiente de 

regressão. [...] Valores VIF altos também indicam um alto grau de colinearidade ou 

multicolinearidade entre as variáveis independentes”. 

A técnica estatística Regressão Logística é “[...] utilizada para descrever o 

comportamento entre uma variável dependente binária e variáveis independentes métricas ou 

não métricas” (F vero et al., 2009, p. 440). O modelo de econométrico utilizado no estudo 

para o pagamento de dividendos é apresentado a seguir: 

                                                            



 
 

 

Ao qual DIV é a variável dummy, 1 se a empresa paga dividendos, 0 caso contrário, ALA é 

a alavancagem da empresa (passivo total/ativo total), CRE é a oportunidade de crescimento da 

empresa (Preço de Mercado - Fim do ano/Valor Contábil por Ação), LIQ é a liquidez da empresa 

(Ativo Circulante/Passivo Circulante), ROA é a rentabilidade da empresa (lucro líquido/ativo 

total) e TAM é o tamanho da empresa (logaritmo do ativo total). O sinal esperado pelos fatores 

determinantes apresentados no modelo econométrico, são com base dos estudos anteriores 

exposto na seção 2.2. 

4 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

Inicialmente, para análise dos dados apresenta-se a estatística descritiva das variáveis 

utilizadas neste estudo separadas entre os grupos de empresa que pagam e não pagam 

dividendos, bem como, o seu teste de média. A estatística descritiva das variáveis é exposta 

na Tabela 1. 

Tabela 2 – Estatística descritiva das variáveis utilizadas no estudo 

Variável Dividendos N Máximo Mínimo Média Desvio-padrão Mann-Whitney 

Alavancagem 
Sim 352 64,770 1,210 29,916 14,709 

0,012 
Não 128 85,080 0,690 34,621 16,599 

Crescimento 
Sim 352 24,710 0,250 2,690 3,122 

0,000 
Não 128 15,500 -8,660 1,983 2,587 

Liquidez 
Sim 352 6,980 0,350 1,471 0,897 

0,000 
Não 128 3,940 0,300 1,181 0,640 

Rentabilidade 
Sim 352 37,240 1,000 9,514 5,262 

0,000 
Não 128 27,440 -29,410 5,178 7,387 

Tamanho 
Sim 352 5,377 1,937 3,553 0,621 

0,005 
Não 128 5,475 2,506 3,773 0,716 

Fonte: Dados da pesquisa. 

Verifica-se, a partir da Tabela 1, que as empresas analisadas, tanto as que pagam 

dividendos como que não pagam, demonstraram homogeneidade e heterogeneidade nas 

variáveis utilizadas no estudo, visto que ocorreu das médias serem tanto menor que o desvio-

padrão, como maior. Além disso, o teste de comparação de média foi significativo para todas 

as variáveis independentes. 

Dessa forma, a significância do teste de Mann-Whitney para as variáveis Crescimento, 

Liquidez e Rentabilidade, sugere que as empresas que têm alta rentabilidade, liquidez e 

rentabilidade tendem a pagar dividendos. Já a significância para a variável Alavancagem e 

Tamanho, indica que organizações maiores e endividadas tendem a não pagar dividendos.  

Antes de examinar os fatores que determinam a decisão de pagar dividendos de 

empresas brasileiras listadas na BM&FBovespa, o estudo buscou identificar possíveis 

problemas de multicolinearidade, através do teste Fator de Inflação de Variância (VIF) e da 

correlação de Pearson. Os resultados da matriz de correlação e VIF são apresentados na 

Tabela 2. 
  



 
 

 

Tabela 3 – Matriz de correlação e VIF 

Variáveis Dividendos Alavancagem Crescimento Liquidez Rentabilidade Tamanho VIF 

Alavancagem -0,136* 1 
    

0,680 1,471 

Crescimento 0,104** 0,123* 1 
   

0,942 1,061 

Liquidez 0,152* -0,141* -0,054 1 
  

0,690 1,449 

Rentabilidade 0,310* -0,155* 0,510* 0,102** 1 
 

0,896 1,116 

Tamanho -0,149* 0,174* 0,054 -0,181* -0,071 1 0,941 1,063 

*A correlação é significativa no nível 0,01. 

**A correlação é significativa no nível 0,05. 
Fonte: Dados da pesquisa. 

De acordo com a Tabela 2, a matriz de correlação apresenta a alavancagem, 

crescimento, liquidez e a rentabilidade como estatisticamente significativa com a variável 

dividendos. Tais resultados, leva a presumir que a alavancagem e o tamanho afetam 

negativamente o pagamento de dividendos das empresas, outrossim, o crescimento, liquidez e 

a rentabilidade afetam de forma positiva. Entretanto, tal afirmação só pode ser considerada a 

partir da Regressão Logística Binominal de Dados em Painel., pois a correlação só demonstra 

uma associação entre as variáveis. 

Os resultados da correlação de Pearson demonstram que não há alto grau de 

correlação entre as variáveis independente e de controle (correlação superior a 85%), 

denotando não haver problemas elevados de multicolinearidade que possam afetar os 

resultados do modelo de regressão de dados em painel com as variáveis utilizadas. Além 

disso, os valores de VIF expostos na Tabela 2 também indicam ausência de 

multicolinearidade, uma vez que o maior valor de VIF encontrado foi de 1,471. Conforme 

Gujarati e Porter (2011), apenas valores de VIF acima de 10 indicam problemas de 

multicolinearidade entre as variáveis independentes. Dessa forma, as variáveis independentes 

podem ser utilizadas para examinar os fatores que determinam a decisão de pagar dividendos 

de empresas brasileiras listadas na BM&FBovespa. Os resultados da Regressão Logística 

Binominal de Dados em Painel são demonstrados na Tabela 3. 

Tabela 4 – Resultados da regressão logística binominal de dados em painel (efeitos aleatórios) 

Variável Coeficiente Erro padrão Z Sig. 

Constante 1,175 1,425 0,820 0,410 

Alavancagem -0,024 0,014 -1,730 0,084*** 

Crescimento -0,058 0,082 -0,700 0,481 

Liquidez 0,655 0,310 2,110 0,035** 

Rentabilidade 0,242 0,046 5,250 0,000* 

Tamanho -0,420 0,345 -1,220 0,223 

Log likelihood = -223,632 Qui-quadrado = 38,060 Sig. = 0,000 

Pseudo R
2
 de McFadden = 0,138 

Pseudo R
2
 de Cox e Snell = 0,139 

Pseudo R
2
 de Nagelkerke = 0,210 

Hausman: X
2
 = 5,000 Sig. X

2
 = 0,415 

*A relação é significativa no nível 0,01. 

**A relação é significativa no nível 0,05. 

***A relação é significativa no nível 0,10. 

O grupo de referência é: Não paga dividendos. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

Na Tabela 3, observa-se os Pseudo-R2 de Cox e Snell (0,139), Nagelkerke (0,210) e 

McFadden (0,138) proporcionam poder de fraco ao modelo, devendo ser considerado como 



 
 

 

limitações. Pelo teste de Hausman, constatou-se que o modelo de efeitos aleatórios é o melhor 

a ser aplicado na Regressão Logística Binominal de Dados em Painel. 

Com relação aos fatores que determinam a decisão de pagar dividendos de empresas 

brasileiras listadas na BM&FBovespa, verifica-se que a alavancagem apresentou um fator 

determinante ao nível de 10% de forma negativa. A evidência é apoiada pelas conclusões de 

Al-Ajmi e Hussain (2011) e Ahmad e Wardani (2014), ao qual afirmam que as empresas com 

baixos níveis de alavancagem optam em pagar dividendos aos seus sócios. Segundo Al-Ajmi 

e Hussain (2011) existem várias razões para isso, a alavancagem pode afetar a capacidade de 

uma empresa de pagar dividendos, já que as organizações que financiam as suas atividades 

comerciais através de empréstimos comprometem-se a encargos financeiros prefixados, que 

incluem os pagamentos de juros. Deixar de fazer estes pagamentos no tempo designado pode 

sujeitar a empresa a risco de liquidação e falência. 

Outro fator determinante para o pagamento de dividendos foi a liquidez, apresentando 

uma relação positiva ao nível de 5%. Esta relação é contradiz a pesquisa de Ahmad e Wardani 

(2014) ao apresentar um impacto negativo em empresas da Indonésia. Assim, neste estudo 

quanto maior for a liquidez de uma entidade por ter fluxo de caixa estável maior é sua 

capacidade de pagar dividendos. Isto ocorre devido as empresas desejam manter uma liquidez 

até um determinado nível, a fim de fornecer uma flexibilidade financeira e proteção contra as 

incertezas, assim o pagamento de dividendos pode evitar estas incertezas (DeAngelo et al., 

2004). 

Segundo DeAngelo et al. (2006) a rentabilidade das empresas através da valorização 

dos ativos totais está positivamente associada com a probabilidade de distribuição de 

dividendos. Com base nos autores, as organizações que apresentam altas rentabilidade são 

mais propensas a reter dinheiro para financiar futuros investimentos, contudo este excesso de 

dinheiro pode ser utilizado para a distribuição de dividendos, reduzindo assim os custos de 

agência. Tal afirmação foi aceita neste estudo, uma vez que, a rentabilidade apresentou um 

impacto positivo ao nível de 1%, demonstrando que as empresas brasileiras mais rentáveis 

buscam pagar dividendos. Tal achado é consistente com as pesquisas de Ahmad e Wardani 

(2014), Brockman et al. (2014), Booth e Zhou (2015) e Morris e Roseman (2015). 

Por fim, constatou-se que o crescimento e o tamanho da empresa não apresentaram 

uma relação significativa, ou seja, estas duas variáveis não impactam na opção de as empresas 

pagar ou não dividendos. Conclui-se que os fatores liquidez, rentabilidade e alavancagem 

determinam a decisão de pagar dividendos de empresas brasileiras listadas na 

BM&FBovespa. 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este estudo examinar os fatores que determinam a decisão de pagar dividendos de 

empresas brasileiras listadas na BM&FBovespa, no período de 2010 a 2014. Para consecução 

do objetivo proposto procedeu-se uma pesquisa descritiva com abordagem quantitativa por 

meio de análise documenta. Da população de 351 companhias abertas listadas na 

BM&FBovespa, exceto as classificadas no setor econômico “Financeiro e Outros”, 96 

compuseram a amostra, totalizando 480 observações. 

Os resultados apontam que a alavancagem da empresa medido pela relação do passivo 

total com ativo total está relacionada de forma negativa com o pagamento de dividendos. 

Dessa forma, o endividamento se torna um fator determinante da empresa pagar ou não 

dividendos, assim organizações menos endividadas optam em pagar dividendos aos seus 

sócios 



 
 

 

Quanto à liquidez e rentabilidade, os resultados apresentaram uma relação positiva 

para as organizações que pagam dividendos. Assim, entidades distribuem dividendos aos seus 

sócios, apresentam um alto nível de liquidez por ter fluxo de caixa estável e uma maior 

rentabilidade por serem mais propensas a reter dinheiro para financiar futuros investimentos.  

Por sua vez, não se observa relação significativa das variáveis tamanho e crescimento 

com o pagamento de dividendos, ou seja, estas duas variáveis não determinam se a empresa 

opta ou não em distribuir dividendos aos seus sócios. Por fim, conclui-se que no caso 

brasileiro, a Alavancagem, Liquidez e Rentabilidade, são os fatores determinantes do 

pagamento de dividendos de empresas brasileiras listadas em bolsa. 

Este estudo, apesar de suas contribuições no que tange a averiguação dos fatores que 

determinam a decisão de pagar dividendos de empresas brasileiras listadas na 

BM&FBovespa, possui limitações. Destaca-se como limitação a utilização apenas de 

empresas não financeiras listadas na BM&FBovespa que apresentaram todos os dados 

necessários para análise, no período de 2010 a 2014, que impossibilita a generalização para 

todas as empresas de capital aberto. Outra limitação encontra-se nas variáveis utilizadas para 

determinação do pagamento de dividendos, visto que pode haver outras variáveis 

determinantes que não foram abordadas neste estudo. 

Como sugestão para trabalhos futuros, seria interessante um estudo similar a este com 

empresas do setor financeiro, ou analisar apenas um setor, visto que uma nova amostra 

permitirá a utilização deste estudo para fins de comparabilidade dos resultados. Além disso, 

pode ser utilizado mecanismos de Governança Corporativa como fatores determinantes. 

Finalmente, cabe também sugerir que se realizem estudos sobre o pagamento de dividendos, 

comparando empresas familiares e não familiares. 
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