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RESUMO 

Esta pesquisa objetiva analisar o impacto do desempenho das empresas na remuneração 

dos acionistas, ponderando a existência do juro sobre capital próprio. A pesquisa, 

descritiva e de natureza quantitativa, compõe-se de uma amostra de 87 empresas 

brasileiras e 111 empresas chilenas de capital aberto, com dados do período de 2011 a 

2015, perfazendo 1980 observações. Os dados sobre a remuneração bem como as 

variáveis de desempenho relacionadas no estudo foram obtidos por meio da base de 

dados Thomson®. Os resultados demonstraram que a remuneração dos acionistas não 

foi diferente para os cenários estudados e que a constituição da remuneração com juros 

de capital próprio não diferencia os resultados de um ambiente para o outro. 

Contrariando as expectativas, os testes estatísticos aplicados não evidenciaram 

correlação entre todas as variáveis que posteriormente foram testadas nas remunerações 

dos dois países. Conclui-se que a remuneração dos acionistas está associada ao 

desempenho de mercado das empresas, os resultados não são diferentes quando 

observados sob uma perspectiva de comparação com bolsas de valores de outros países 

semelhantes, mesmo existindo a presença de uma característica única do Brasil 

denominado juros sobre capital próprio. 

 

Palavras Chaves: Juros sobre Capital Próprio; Remuneração do Acionista; Dados em 

Painel. 



 

 

Área Temática: Mercado Financeiro, de Crédito e de Capitais (MFC). 

1 INTRODUÇÃO  
No processo de captação de recursos um dos aspectos que deve ser observado 

pelas empresas é sua atratividade para os investidores. Estes por sua vez, tendem a 

buscar o máximo retorno sobre o que foi investido (Iquiapaza, Lamounier & Amaral, 

2010). Quanto ao retorno dos acionistas, as empresas os remuneram por meio de 

dividendos ou, como acontece no Brasil, caracterizando a remuneração também como 

Juros Sobre o Capital Próprio (JSCP). Os dividendos são amplamente estudados no 

cenário nacional e internacional (Baker, Farrelly & Edelman, 1985; Bueno, 2002; Loss 

& Neto, 2003; Lefort, 2008; Futema, Kaio & Basso, 2009; Ribeiro, 2010; Melo & 

Fonseca, 2015), diferente dos JSCP que ainda são pouco estudados, porém amplamente 

utilizadas. 

Os JSCP foram instituídos no cenário brasileiro para compensar a correção 

monetária que foi extinta após a implementação do Plano Real (Santos, 2007). Tal 

intervenção do estado na extinção da correção monetária teve implicações direta nos 

balanços patrimoniais das empresas, fato este que motivou tal implementação do JSCP 

como um benefício fiscal às empresas. Benefício fiscal este que está sob o abrigo da Lei 

9.249 em 1995. Sendo assim, o JSCP corresponde a uma forma de compensar os 

acionistas quanto seu capital investido.  

Dentre os estudos de dividendos, alguns relatam que a não existência de 

tributação dos dividendos no Brasil propicia um cenário favorável à sua distribuição aos 

acionistas (Futema et al., 2009). Por outro lado, o JSCP possui a vantagem de ser 

dedutível do imposto de renda e contribuição social, o que também é atrativo aos 

investidores uma vez que gera benefício fiscal as empresas que remuneram os acionistas 

desta forma (Carvalho, 2003; Silva et al., 2006). Embora passíveis de benefício fiscal, 

estudos tem mostrado que as empresas não se utilizam de todo o valor passível de 

dedução para benefício fiscal, isto é, as empresas distribuem aproximadamente 40% os 

seus acionistas sob a forma de JSCP (Santos, 2007; Sousa, Neto, Jordão & Pinheiro, 

2014).  

Quando se trata de remuneração, remete-se a Fama et al. (1969) os quais 

afirmavam que a remuneração dos acionistas é parte integrante do processo de 

mensuração do desempenho de mercado das empresas. Essa mensuração é possível por 

meio de uma série de mecanismos, sejam eles medidas, sistemas de remuneração e 

outros (Basso & Krauter, 2003). Neste contexto adentram os JSCP que embora este 

tivesse por pressuposto inicial ser uma forma de compensação da extinção da correção 

monetária dos balanços patrimoniais, atualmente é mais compreendido e estudado como 

um formato de remuneração aos acionistas. 

Conforme apresentado os JSCP podem ser compreendidos como favoráveis para 

a empresa, visto que estes permitem o acesso a benefícios fiscais, com a apropriação 

destes juros em forma de despesa, que acarreta a redução de impostos das organizações. 

Apesar de conhecidas estas informações e ser um benefício possível de ser utilizado 

pelas empresas quando necessário, nem todas as empresas o fazem. Geralmente os 

estudos que tratam de remuneração tem estudado os dividendos, algumas vezes os dois 

juntos dividendos e JSCP, mas, poucos estudos têm analisado o JSCP, (Silva et al., 

2006) e seu impacto sobre o desempenho das empresas. 

Com base no cenário apresentado, assume-se a seguinte questão de pesquisa: 

qual o impacto do desempenho das empresas na remuneração dos acionistas, 



 

 

ponderando a existência do juro sobre capital próprio? Para responder essa questão 

formulou-se o seguinte objetivo da pesquisa: Verificar o impacto do desempenho das 

empresas na remuneração dos acionistas, ponderando a existência do juro sobre capital 

próprio. Considerando que algumas empresas brasileiras utilizam desta prerrogativa 

legal como forma de remuneração dos acionistas, utilizou-se como procedimentos a 

comparação entre os mercados brasileiro e chileno. Assim, a título de análise este 

estudo está permeado por variáveis de desempenho de mercado em empresas de capital 

aberto tanto do Brasil como do Chile.  

A pesquisa justifica-se pela massiva investigação teórica dada aos dividendos 

envolvendo diversos aspectos teóricos (Fonteles et al., 2012; Corso, Kassai & Lima, 

2012; Jacob & Jacob, 2013; Floyd, Li & Skinner, 2015; Almeida, Tavarez & Pereira 

(2015). Assim como pesquisas sobre JSCP e o seu impacto nos mercados financeiros 

(Junior & Zani, 2001; Silva et al., 2006; Santos, 2007; Malaquias et al., 2007). No 

entanto, não foram localizadas pesquisas que buscam verificar o impacto do JSCP sobre 

o desempenho de mercado, visto a sua vantagem tributária conforme citado 

anteriormente. O uso do Chile como mercado de comparação deve-se ao fato de possuir 

concentração acionária, distribuição mínima de dividendos e configurar um país 

emergente (Lefort, 2008), características semelhantes com as do Brasil. Segundo Hahn 

et al (2010) a concentração acionária tem influência sobre a gestão da empresa 

impactando diretamente no pagamento de dividendos e lucratividade.  

As etapas percorridas por esta pesquisa foram, além desta introdução, revisão da 

literatura quanto aos temas remuneração dos acionistas e desempenho de mercado. Os 

métodos de pesquisa dividida pela descrição de população e amostra, seguida da 

apresentação das variáveis utilizadas no modelo, coleta e processamento estatístico dos 

dados. Por fim, a pesquisa apresenta a análise dos dados e considerações finais 

conforme abaixo. 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO  

No referencial teórico são discutidos os principais aspectos para auxiliar o 

embasamento teórico deste estudo. Desta forma, inicialmente foram discutidos os temas 

dividendos e juros sobre capital próprio e na sequência, discute-se o desempenho de 

mercado que são temas relevantes na determinação da remuneração dos acionistas. Em 

seguida foram desenvolvidas as hipóteses que norteiam os estudos. 

 

2.1 Remuneração dos acionistas 

As empresas são constituídas e mantidas com o intuito de gerar lucros aos seus 

sócios e acionistas, assim quando a empresa gera lucros, uma parcela dele é distribuída 

sob a forma de remuneração aos mesmos. Pois, na decisão de distribuir dividendos, a 

empresa estará dispensando investimentos em benefício próprio para dar um retorno 

maior aos seus acionistas (Assaf Neto, 2008).  

De acordo com Gordon (1959), os dividendos constituem o retorno que o 

investidor espera receber pelo que foi investido na empresa e o aumento da distribuição 

dos dividendos acarretaria no aumento do valor de mercado da empresa, já que a busca 

dos investidores se concentram na distribuição de dividendos nas empresas a qual 

aplicam seu capital (Iquiapaza et al., 2010). Por outro lado, o quanto e de que forma os 

lucros serão distribuídos é uma determinação estabelecida pela política de distribuição 

de dividendos de cada empresa, que pode ser diferente em cada país, devido a legislação 

que se submetem (Neto et al., 2014). 



 

 

Portanto, ao saber que existem estas duas formas de remuneração, os dividendos 

no Brasil são acolhidos pelas leis Lei nº 11.638, de 28 de dezembro de 2007 e Lei n.º 

10.303, de 31 de outubro de 2001, que altera o dispositivo da Lei n.º 6.404 e 

regulamentos específicos da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Na legislação 

brasileira é estabelecido um dividendo mínimo obrigatório, as empresas devem pagar 

25% sobre o lucro líquido ajustado (salvo condições específicas). Já no Chile, como 

mercado de comparação, o artigo 79 da lei das sociedades por ações, descreve que 

dividendos obrigatórios a serem distribuídos pelas empresas chilenas devem representar 

pelo menos 30% dos ganhos do período (Lefort, 2008). 

Outro aspecto importante relaciona-se a tributação, no Brasil a tributação de 

dividendos ocorreu somente até 1995, a partir deste período os dividendos não sofrem 

mais tributação do imposto de renda, fazendo com que a distribuição seja favorável no 

país, o que pode mudar a preferência do investidor em relação ao recebimento dos 

dividendos (Futema et al., 2009). Contudo, dentre as formas de remunerar os acionistas 

existe ainda a possibilidade do pagamento por meio de Juros Sobre o Capital Próprio 

(JSCP).  

Embora estivessem presentes em legislação desde os anos 70, foi a partir da 

promulgação Lei 9.249 em 1995, que as empresas passaram a utilizar com maior 

intensidade a remuneração dos JSCP (Santos, 2007), e foi desde então, que os JSCP 

passaram a ser mais vantajosos para as empresas do que a distribuição de dividendos 

(Carvalho, 2003; Silva et al., 2006). A remuneração dos acionistas paga na forma de 

JSCP no Brasil surgiu com o intuito de suprir o fim da correção monetária dos balanços 

com a instituição do Plano Real em meados da década de 90. Essa opção de 

remuneração teve como objetivo suavizar o efeito da não correção monetária dos 

balanços a partir de 1995 com a instituição da nova moeda (Santos, 2007). 

A vantagem proporcionada às empresas advinda dos JSCP está em serem 

“dedutíveis do imposto de renda e contribuição social” (Futema et al., 2009, p. 45). De 

acordo com os autores os JSCP podem consistir em uma vantagem tributária para fins 

de apuração dos impostos para diversas empresas, visto que podem ser classificados 

como uma despesa para as pessoas jurídicas e serem abatidos no imposto de renda da 

organização (Corso, Kassai & Lima, 2012).  

Embora existam vantagens nas suas formas de remuneração aos acionistas, 

Almeida, Tavares e Pereira (2014) discutindo sob a perspectiva do estudo seminal de 

Miller e Modigliani (1961) afirmam que os investidores estão preocupados com o que é 

distribuído a eles e não de que forma o mesmo será distribuído, portanto, as empresas 

tendem, no Brasil, a oscilar a distribuição dos lucros entre dividendos e JSCP. Alguns 

estudos como o de Neto, Jordão e Pinheiro (2014) já foram desenvolvidos na 

perspectiva de buscar um entendimento de como se comportam essas remunerações aos 

acionistas dentro das organizações.  

Os estudos supracitados demonstram as duas formas de remuneração, seja 

dividendos ou JSCP. É possível perceber no estudo desenvolvido por Santos (2007) que 

nas empresas pesquisadas entre os anos de 1995 e 2005, 40% utilizam a remuneração 

dos acionistas sob a forma de JSCP. Resultados parecidos com os encontrados por Neto, 

Jordão e Pinheiro (2014) que investigaram a remuneração por JSCP no ano de 2012, e 

constataram que dos 76 bilhões em lucros distribuídos, 37% correspondiam a 

pagamento de JSCP.  

Embora os estudos apresentados tenham investigado períodos temporais 

diferentes, é possível perceber que os JSCP no decorrer dos anos permaneceram 



 

 

praticamente inalteradas. A busca por novas informações quanto a esta forma de 

remuneração de acionistas, nova contribuição para a literatura, e a escassez da mesma 

quanto ao tema remetem a esta pesquisa, apoiada pelos conceitos de desempenho de 

mercado, servindo de pano de fundo para o desenvolvimento da pesquisa, conforme 

apresentado a seguir.  

 

2.2 Desempenho de Mercado 
Muitas pesquisas em estratégia definem o desempenho como índice contábil, 

retorno sobre ativos ou crescimento de vendas (Lubatkin & Shrieves, 1986). No entanto, 

com o passar dos anos das pesquisa evoluíram e as organizações passaram a um estado 

constante de competição que foi responsável pela necessidade de melhoramento do 

desempenho organizacional das empresas em muitas dimensões (Harel & Tzafrir, 

1999). Neste contexto, a informação financeira contribui para melhorar as decisões 

econômicas feitas por gestores e, por provedores de capital, tais como acionistas e 

credores, facilitando o controle dos gerentes e dos investidores (Gjerde, Knivsflå & 

Sættem, 2011). 

A relação entre as demonstrações financeiras e o valor de mercado da empresa é 

interessante tanto para provedores de capital, como também para os gestores através da 

importância da associação da gestão na criação de valor global (Gjerde, Knivsflå & 

Sættem, 2011). A gestão baseada em valor, do inglês Value Based Management (VBM), 

tem sido cada vez mais utilizada e expandida no Brasil. Com foco na criação de valor 

para os acionistas, esse sistema de gestão inclui todos os custos incorridos, inclusive um 

custo de oportunidade para o capital próprio, o que aumenta a relevância de medidas 

não tradicionais de desempenho (Basso & Krauter, 2003). 

Steers (1975) recomendou que o desempenho fosse medido em múltiplas 

dimensões e que pesos fossem atribuídos a cada dimensão para refletir uma estratégia 

específica foco de cada organização. Entretanto, esta abordagem de elaboração não 

geraria necessariamente índices precisos de desempenho corporativo (Lubatkin & 

Shrieves, 1986). Além disso a importância de cada medida poderia diferir em de acordo 

com os contextos estratégicos (Gupta & Govindarajan,1984, Lubatkin & 

Shrieves,1986). Medidas tradicionais de desempenho não estão necessariamente 

correlacionadas com o valor da empresa, a alta valorização, é uma meta de desempenho 

que se estende para além do domínio dos acionistas (Lubatkin & Shrieves, 1986). 

Com o passar dos anos modelos de mensuração de desempenho têm sido 

desenvolvidos, objetivando uma ligação entre medidas, sistema de remuneração, 

planejamento e estratégia, alinhando os interesses dos administradores e acionistas, 

incentivando os primeiros a agirem como proprietários e levando-os a criar valor para a 

organização (Basso & Krauter, 2003). As principais medidas tradicionais de 

desempenho são: Retorno sobre investimentos (ROI), Retorno sobre o ativo (ROA), 

Retorno sobre o patrimônio líquido (ROE), Lucro por ação (LPA) e Índice preço/lucro 

(P/L) (Basso & Krauter, 2003). 

Além de seu lugar proeminente na teoria econômica, o efeito da informação 

sobre o desempenho e o bem-estar do mercado também é relevante para o debate sobre 

o valor potencial das tecnologias da informação e da comunicação (TICs) para o 

desenvolvimento econômico (Jensen, 2007). Por meio da orientação para o mercado as 

empresas buscam a criação permanente de valor para os clientes, garantindo um 

desempenho superior, o que confere à empresa uma vantagem competitiva sustentável 

(Shapiro, 1988; Jaworski & Kohli, 1993; Saban, Didonet & Toaldo, 2015). 



 

 

O impacto da orientação estratégica no desempenho de mercado das empresas 

são resultados coletivos de atividades como as de marketing, o aumento da consciência 

da marca, a conquista de novos clientes, a fidelização dos clientes e o alcance de uma 

participação de mercado desejada (Saban, Didonet & Toaldo, 2015). As pesquisas 

desenvolvidas para análise da relação entre a orientação para o mercado e o 

desempenho organizacional no mundo têm mostrado evolução e ganhado foco no 

decorrer do tempo, visto sua importância na manutenção do conhecimento global do 

negócio (Saban et al., 2015). 

No Brasil alguns estudos que buscam relacionar fatores específicos da firma ao 

desempenho de mercado já foram desenvolvidos, no entanto um ponto importante que 

deve ser observado é o foco destas pesquisas de identificar como o desenvolvimento do 

mercado de capitais impulsionou o crescimento das empresas, na medida em que 

proporcionou um canal de financiamento para que estas se aprimorassem e investissem 

no aumento de produtividade (Paiva, Oliveira & Peixoto, 2015). Tentar medir o nível da 

relação entre as medidas de desempenho corporativo e retorno do mercado de ações é de 

importância vital para criar medidas válidas e confiáveis (Wheale & Amin, 2003), e 

igualmente necessárias para o conhecimento dos acionistas do ambiente em que a 

empresa atua, estando em jogo seus investimentos. 

Dados brasileiros são particularmente interessantes para estudar os fatores que se 

relacionam ao desempenho de mercado, como a remuneração dos acionistas, visto que 

as medidas de desempenho baseadas no mercado têm sido usadas na economia 

financeira para estudar os efeitos de eventos como anúncios de dividendos (Fama et al., 

1969), anúncios de fusão e as alterações na estrutura de capital sobre os preços das 

ações ordinárias (Lubatkin & Shrieves, 1986). Contudo, o objetivo deste estudo é 

identificar o impacto do juro sobre o capital próprio (discutido na seção anterior) na 

remuneração do acionista do mercado brasileiro como será realizado na próxima sessão, 

cabendo assim a compreensão do desempenho de mercado como um todo e a 

remuneração que parte do mesmo. 

 

3 METODOLOGIA 

Esta seção apresenta o conjunto de métodos de pesquisa utilizados para o 

desenvolvimento desta investigação. Compreende a definição da amostra, fontes de 

dados, hipóteses a serem testadas, as variáveis adotadas e os testes realizados. A 

pesquisa se qualifica como descritiva, com análise documental e abordagem quantitativa 

dos dados.  

 

3.1 População e Amostra  
Para responder o objetivo principal deste estudo que consiste em verificar o 

impacto do desempenho das empresas na remuneração dos acionistas, ponderando a 

existência do juro sobre capital próprio, foram utilizadas variáveis que correspondem à 

remuneração dos acionistas, desempenho de mercado e outras variáveis de controle.  

Foram analisados dois países, Brasil e Chile, e as empresas estudadas destes 

correspondem aquelas listadas na bolsa de valores BM&FBOVESPA para o Brasil e 

bem como, as listadas na Bolsa de Santiago, para o Chile. 

Devido à similaridade entre as bolsas brasileiras e chilenas, as chilenas foram 

utilizadas a título de comparação do impacto causado pela variável juros sobre capital 

próprio no Brasil, observado que os JSCP não existem no Chile, no entanto, ambos os 



 

 

países são similares quanto sua economia, possuem distribuição mínima de dividendos e 

ambos configuram países emergentes. 

A população compreendeu deste modo companhias de capital aberto listadas nas 

duas bolsas de valores nos anos de 2011 a 2015, totalizando 5 anos de análise. As 

informações de lucro, dividendos, patrimônio líquido, pagamento de JSCP, dentre 

outras, foram coletadas na base de dados Thomson®. A amostra totalizou 198 

empresas, sendo destas 87 empresas brasileiras e 111 empresas chilenas, sendo estas as 

que apresentaram todas as informações necessárias para os 5 anos de análise, 

perfazendo 1980 observações. 

Com vistas à homogeneização da amostra, optou-se pela exclusão das 

instituições financeiras por possuírem características específicas do setor. Dentre as 

particularidades, essas organizações sofrem tributação diferenciada em comparação com 

as demais, além de ter regulação do Banco Central de cada país quanto à sua estrutura 

de capital.  

As informações foram segmentadas de acordo com a opção das empresas 

brasileiras em registrar ou não distribuição de dividendos e JSCP nos anos de 

competência. As informações apresentadas na Tabela 1, demonstram o comportamento 

das empresas brasileiras, lendo-se que na coluna de juros estão representadas a 

quantidade de empresas que fizeram a distribuição de JSCP, e a coluna de dividendos 

das que distribuíram dividendos, mas que podem também ter distribuído JSCP, 

correspondendo as 87 empresas brasileiras com todas informações utilizadas nesta 

pesquisa. Não foram inseridas informações para o Chile, devido sua característica de 

mercado acionário que não possuem pagamento de JSCP. 

 

Tabela 1 
Comportamento da remuneração das empresas brasileiras  

ANO JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO DIVIDENDOS* 

2011 36 63 

2012 32 60 

2013 31 56 

2014 29 57 

2015 25 54 

Total 153 290 

*Nota: Informações do Chile não foram inseridas 

 

3.2 Variáveis e procedimentos estatísticos  

O objetivo desta pesquisa é analisar o impacto da remuneração com JSCP na no 

desempenho de mercado. A partir da revisão da literatura, delinearam-se as métricas de 

mensuração para as variáveis dependentes e independentes desta pesquisa, 

estabelecendo-se assim conforme apresentadas na Tabela 2. 

 

  



 

 

Tabela 2 
Variáveis utilizadas no estudo 

Dados Variável Operacionalização Descrição da 

variável 

Autores 

D
ep

en
d

e
n

te
 Juros sobre 

capital próprio 
Juros Sobre Patrimônio Líquido 

Baseado em 

notas 

explicativas 

Futema; Basso; 

Kayo (2009) 

Dividendos 

distribuídos 
Dividendos 

Baseado no 

último preço de 

fechamento das 

ações 

Futema; Basso; 

Kayo (2009) 

In
d

ep
e
n

d
e
n

te
 

Folga financeira  
𝐴𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒

𝑃𝑎𝑠𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒
 

Calculados com 

base nas contas 

circulantes do 

balanço  

Daniel (2004), 

Campos e Nakamura 

(2015). 

Endividamento 

Total (ET) 

𝐸𝑥𝑖𝑔í𝑣𝑒𝑙 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

𝐴𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 
 

Calculado a 

partir dos dados 

do balanço 

Bastos; Nakamura; 

Basso (2009); 

Kaveski et al. 

(2015). 

Retorno do 

Ativo Total 

(ROA) 

𝐿𝑢𝑐𝑟𝑜 𝑙í𝑞𝑢𝑖𝑑𝑜

𝐴𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
 

Calculado a 

partir dos dados 

do balanço e 

DRE 

Bastos; Nakamura; 

Basso (2009) 

Kaveski et al. (2015) 

Lucro líquido  Lucro líquido do período 

Conta de 

resultado, Valor 

antes do que 

debe ser 

distribuído aos 

acionistas 

Neto e Saito (2003); 

Silva (2004); 

Futema, Kaio e 

Basso (2009);  

Valor 

Patrimonial Por 

Ação 

Ú𝑙𝑡𝑖𝑚𝑜 𝑝𝑟𝑒ç𝑜 𝑑𝑒 𝑓𝑒𝑐ℎ𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑛𝑜 𝑎𝑛𝑜 𝑋

𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚ô𝑛𝑖𝑜 𝑙í𝑞𝑢𝑖𝑑𝑜  
𝑄𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑑𝑒 𝑎çõ𝑒𝑠 

 

Baseado no 

último preço de 

fechamento das 

ações e dados do 

balanço 

Corso, Kassai 

Lima (2012) 

 

Efetuada a coleta dos dados necessários para a realização da pesquisa, as 

variáveis foram calculadas e tabuladas em planilhas eletrônicas, possibilitando a 

realização da regressão de dados em painel através do software STATA®, tendo como 

variáveis dependentes a remuneração dos acionistas para o Brasil em primeiro momento 

correspondente aos Juros sobre capital próprio mais os Dividendos distribuídos, e para o 

Chile os dividendos. Relacionadas às variáveis independentes: Folga financeira, 

Endividamento Total (ET), Rentabilidade do Ativo Total (ROA), Lucro Líquido, Valor 

Patrimonial Por Ação, buscou-se identificar se são determinantes nas variáveis 

dependentes. 

Diferentemente de outros estudos que tenham relacionado determinantes, este 

direcionou esforços na observação na remuneração dos acionistas, por se entender que 

este é um fator importante na determinação de valores para uma empresa, especialmente 

no Brasil que tem relação com a legislação tributária. Assim, buscou-se uma 

comparação com um mercado semelhante, o Chile, utilizando como remuneração os 

dividendos descrever se há diferenças. Os resultados encontrados são apresentados a 

seguir.   

 

 



 

 

4 ANÁLISE DOS DADOS  

Nesta seção apresentam-se os resultados obtidos a partir da pesquisa realizada, 

em que se obtiveram as comparações entre as distribuições de dividendos do Chile e a 

remuneração do Brasil constituída por dividendos e Juros sobre capital próprio. 

Posteriormente nesta seção serão discutidos os resultados obtidos por meio dos testes 

estatísticos baseados em dados secundários, bem como apresentadas as estatísticas 

descritivas da presente pesquisa. 

 

4.1 Estatísticas descritivas e análise de correlação  

 

Neste tópico são apresentadas as estatísticas descritivas, bem como, a análise de 

correlação de Spearman. A estatística descritiva dos dados relativos às empresas 

brasileiras e chilenas compreendem os valores observados para as variáveis de análise 

de 332 companhias, no período de 2011 a 2015 analisadas de forma conjunta, 

resultando em 1130 observações, para o Brasil e 530 para o Chile, apresentadas na 

Tabela 3. 

 

Tabela 3 
Estatísticas descritivas  

BRASIL 

Variáveis ROA FOLGA VALPATR ENDIV DIVID LL 

Obs. 1130 1130 1130 1130 1130 1130 

Média 0.0277 1.5136 8.3909 0.5833 0.2415 47470 

Desv. Pad 2.4267 39.347 50.430 3.3504 11.077 2870594.5 

Máx. 76.912 904.412 456.217 64.548 363.518 37813723 

Mín. -18.565 0 -663.382 0.0040 0 -44212187 

CHILE 

Variáveis  ROA FOLGA VALPATR  ENDIV DIVID          LL 

Obs. 530 530 530 530 530 530 

Média 0.0560 6.7900 1054.601 0.4755 86.6235 55095.76 

Desv. Pad 0.1281 49.252 2444.54 0.2102 229.7308 176699.18 

Máx. 1.1817 901.22 20317.30 0.9359 1930.29 1617568.53 

Mín. -0.9431 0.0859 0.0086 0.0003 0 -297279.09 

 

Observa-se que, em média, o cenário chileno é melhor do que o brasileiro em 

todos os quesitos. O Retorno dos Ativos, a folga financeira, o valor patrimonial das 

ações, os dividendos e o lucro líquido apresentam indicadores com valores maiores para 

o Chile, exceto pelo endividamento que o índice é menor, no entanto, este indica que o 

endividamento das empresas chilenas em média é menor do que o endividamento das 

empresas brasileiras. 

O desvio padrão, no entanto, apresenta valores bastante distintos, sendo que este 

indica os extremos dos valores obtidos para essa medida, a variação do maior para o 

menor valor encontrado. Com isso, tem-se que o índice ROA apresentou maior variação 

para o Brasil, a Folga é mais variada nas empresas do Chile, o valor patrimonial 

também é maior para o Chile, o endividamento é mais variado nas empresas Brasileiras, 

ou seja, tendo mais empresas de diferentes endividamentos na amostra, os dividendos 

são mais distribuídos no Chile, e a variação de Lucro líquido é maior para o Brasil nos 

anos analisados. 

A Tabela 2 apresenta a correlação de Spearman das variáveis calculadas para o 

Brasil, com intuito de identificar possíveis efeitos de multicolinearidade entre as 



 

 

variáveis do modelo. Pode-se observar que as variáveis de Retorno sobre o ativo (ROA) 

e os Juros sobre capital próprio (JSCP) apresentam correlação a nível de 1% com a 

variável de Lucro liquído (LL), assim como a Valor Patrimonial (Valpatr) teve 

correlação a nível de 1% com as variáveis de endividamento (End), Juros sobre capital 

próprio (JSCP) e Dividendos (Div). 

Na base na Tabela 4 também pode ser constatado que há correlações a nível de 

5%, que são entre as variáveis de Folga financeira (Folga) com o Valor Patrimonial 

(Valpatr) e entre as variáveis de Juros sobre capital próprio (JSCP) com os Dividendos 

(Div). Importante destacar que a correlação entre variáveis significa o quando uma 

influência a outra, e que uma correlação em nível de 1% representa um grau de 

influência maior, do que a correlação de 5%, não uma menor importância. 

 

Tabela 4 
Correlação de Spearman – Correlações variáveis do Brasil 

CORRELAÇÕES BRASIL 

 Roa Folga Valpat End Jscp Divid LL 
Roa 1 , 000 , 010 -, 048 , 005 , 002 , 112** 

Folga - 1 , 076* -, 023 , 021 , 009 -, 006 

Valpatr - - 1 -, 104** , 165** , 344** -, 003 

End - - - 1 -, 058 -, 018 -, 011 

JSCP - - - - 1 , 063* , 085** 

Divid - - - - - 1 , 006 

Lucroliq - - - - - - 1 

** A correlação é significativa no nível 1%. 

*   A correlação é significativa no nível 5%. 

 

Semelhante a anterior a Tabela 5 apresenta a correlação de Spearman das 

variáveis calculadas para o Chile, com intuito igualmente de identificar possíveis efeitos 

de multicolinearidade entre as variáveis do modelo. Pode-se observar que a variável de 

Retorno sobre o ativo (ROA) foi a que mais apresentou correlações com outras 

variáveis, sendo elas com a Folga financeira (Folga), endividamento (End) 

negativamente e Dividendos (Div) positivamente, todos a nível de 1%. Não foram 

identificadas correlações a nível de 5%. 

 
 

Tabela 5 - Correlação de Pearson – Correlações variáveis do Chile 
 

Roa Folga Valpatr End Divid LL 

Roa 1 -, 620** , 035 -115** , 155** -, 081 

Folga - 1 -, 029 -, 121** -, 025 , 064 

Valpatr - - 1 -, 073 , 702** , 018 

End - - - 1 -, 062 , 063 

Divid - - - - 1 -, 010 

Lucroliq - - - - - 1 

** A correlação é significativa no nível 1%. 

*   A correlação é significativa no nível 5%. 

 



 

 

Ainda segundo a Tabela 3, foram encontradas correlações entre Folga financeira 

(Folga) e endividamento (End), e entre Valor Patrimonial (Valpatr) e Dividendo (Div). 

Em suma, pode-se obervar que os cenários são diferentes e que os valores de 

determinadas variáveis de um país não necessariamente são os mesmos que se 

correlacionam em ambos, apesar da similaridade das bolsas, com economias diferentes 

os resultados podem ser diferentes para um mesmo período de tempo. 
 

4.2 Regressão e análise 

Neste tópico são apresentados e analisados os resultados que foram obtidos por 

meio das regressões realizadas pelo método estatístico Dados em Painel. A apresentação 

dos resultados foi construída a partir da análise da regressão múltipla aleatória resultado 

do teste estatístico encontrado tanto para o Brasil como para o Chile. 

Desta forma, a equação foi testada para avaliar o impacto dos Juros sobre capital 

próprio na remuneração dos acionistas, controlando pelas variáveis de desempenho. 

Foram desenvolvidas duas tabelas, uma para cada país como já apresentado com o 

intuito de comparabilidade e identificação de possíveis diferenças devido a presença da 

variável de JSCP. Os resultados da Tabela 6 precisam ser analisados em dois momentos 

e nessa análise ela segue a ordem de primeiro Brasil depois Chile. 

Para o Brasil, evidencia-se a remuneração como variável dependente, e neste 

caso o modelo desenvolvido tem um poder de predição de aproximadamente 99% 

considerando-se o R² de 0,9982, significando uma excelente explicação por meio das 

variáveis relacionadas. Lembrando que a remuneração é resultado da soma de 

distribuição de dividendos somada à distribuição do juro, visto que a empresa pode 

optar pelas duas formas para remunerar seus acionistas. 

Ainda para o Brasil as variáveis de Valor Patrimonial (Valpatr), Dividendos 

(Div) e Lucro liquído (LL) apresentaram significância para o modelo de remuneração, 

assim representando que tais variáveis são determinantes na formação do valor de 

remuneração dos acionistas. Os resultados determinam que no Brasil a remuneração dos 

acionistas, que é composta pelos juros sobre capital próprio relaciona-se em suma com 

variáveis que são calculadas tendo por premissa o lucro. 

 

  



 

 

Tabela 6 
Dados em painel – Brasil e Chile 

 BRASIL CHILE 

 REM DIV 

VARIÁVEIS Coef.   Sig. Coef.   Sig. 

Roa -0.0248   0.498 299.97   0.000 

Folga 0.0001   0.527 0.4925   0.006 

ValorPatr 0.0011   0.002 0.6587   0.000 

Endiv -0.0078   0.076 -6.8744   0.893 

Div 1.0007   0.000 **   ** 

Lucroliq 1.0708   0.000 -0.0001   0.770 

Const. 0.1651   0.000 1.2257   0.967 

R² Within 

R² Between 

R² Overall 

Sig. do Modelo 

Nº Observações 

LM Breusch-Pagan 

F de Chow 

Teste Hausman 

----- 

----- 

0.9982 

0.0000 

1130 

0.0000 

----- 

0.9457 

----- 

----- 

0.5173 

0.0000 

530 

0.0000 

----- 

0.3173 

R² Within 

R² Between 

R² Overall 

Sig. do Modelo 

Nº Observações 

LM Breusch-Pagan 

F de Chow 

Teste Hausman 

Fonte: Dados da Pesquisa 

 

Para atingir o resultado demonstrado na Tabela 6, foram feitos dois tratamentos 

diferentes dos dados. Quanto aos dados do Brasil, como parte da remuneração dos 

acionistas foram inclusos na variável dependente (REM) os dividendos pagos por ação e 

os JSCP pagos por ação. Este procedimento deu-se visando atender ao objetivo do 

estudo. Por outro lado, os tratamentos dos dados das empresas chilenas foram diferentes 

já que não há o pagamento de JSCP, portanto, para a variável dependente (DIV) foi 

considerado apenas os dividendos.  

A partir destes dois procedimentos, o Chile, apresentou resultado diferente do 

encontrado no Brasil. No entanto, uma observação deve ser clara, que é o fato da 

remuneração do Chile ser feita unicamente por meio da distribuição de dividendos. 

Deste modo, o que pode ser observado é que neste caso a variável dependente não é 

mais a Remuneração e sim os dividendos e que neste caso o poder de explicação do 

modelo é de aproximadamente 51%, considerando um R² de 0.5173. 

Contudo, para o Chile as variáveis que são significativas segundo a regressão 

são Folga financeira (Folga), Valor Patrimonial (ValorPatr) e Retorno do ativo (Roa). 

Esse resultado representa que para a determinação do valor de distribuição dos 

dividendos estas variáveis são determinantes. Resultados estes que vão ao encontro do 

que é proposto na literatura, onde quanto maior o ROA maior é o fluxo de caixa, 

consequentemente sendo maior a distribuição de dividendos, o que justifica a relação 

significativa da variável (John; Knyazeva, 2006).  

 

  



 

 

Tabela 7  

Dados em painel Brasil e Chile juntos 
BRASIL E CHILE 

 

VARIÁVEIS Coef.   Sig. 

Roa 1,7010   0,822 

Folga 0,0365   0,689 

ValorPatr 0,0466   0,000 

Endiv -0,5622   0,791 

Div -0,0928   0,996 

JSCP -3,5000   0,898 

Const. 23.096   0,020 

R² Within 

R² Between 

R² Overall 

Sig. do Modelo 

Nº Observações 

LM Breusch-Pagan 

F de Chow 

Teste Hausman 

 

0,0160 

----- 

----- 

0.0481 

990 

0.0000 

----- 

0.0033 

 

 Quando analisados em conjunto Brasil e Chile como apresentada na 

tabela 7, tendo por variável dependente os dividendos distribuídos e assumindo os juros 

sobre capital próprio como uma variável independente, pode-se observar que apenas a 

variável Valor patrimonial (ValorPatr) foi estatisticamente significante. Com o exposto 

é possível inferir que quanto maior a remuneração dos acionistas, maior é o valor 

patrimonial da empresa.  

Conforme observado em estudos como o de Gordon (1959) e de Iquiapaza, 

Lamounier e Amaral (2010), o investidor espera retorno do investido na empresa, 

consequentemente uma maior distribuição de dividendos acarreta no aumento do valor 

de mercado da empresa. Assim sendo, quando uma empresa mantém uma política de 

remuneração que seja satisfatória, os acionistas tendem a investir mais na empresa, 

aumentando consequentemente seu valor patrimonial. 

As outras variáveis do estudo não foram estatisticamente significantes. O que 

pode significar que, para as empresas e anos estudados o retorno sobre ativo, a folga 

financeira e o endividamento, não explicam a remuneração dos acionistas. Quanto a 

variável de juros sobre capital próprio, também não apresentou significância, sendo um 

achado da pesquisa, pois mesmo havendo duas formas de remuneração dos acionistas 

no Brasil, o pagamento em dividendos é predominante. Desta forma, pode-se considerar 

aleatório a aplicação dos juros sobre capital próprio na remuneração dos acionistas. 

Pesquisas anteriores como a de Nascimento, Franco e Cherobim (2012) e 

Krauster (2013), e Silva e Chien (2013) estudaram a relação da remuneração com o 

desempenho, no entanto, em todos os casos não foram relacionados aos acionistas e sim 

aos executivos. Não foram encontrados estudos que tenham estudado outro país como 

formato de comparação, nem mesmo que tenham estudado as diferentes formas de 

remuneração, sendo este o diferencial deste estudo. 

 

 



 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O estudo objetivou analisar qual impacto da remuneração com juros sobre o 

capital próprio no desempenho de mercado, por meio de variáveis de desempenho de 

mercado e remuneração dos acionistas das empresas brasileiras e de empresas chilenas 

de capital aberto. A pesquisa descritiva e de natureza quantitativa compreendeu uma 

amostra de 198 empresas brasileiras e chilenas, exceto as financeiras, com dados do 

período de 2011 a 2015, perfazendo um total de 1980 observações. Os dados sobre a re-

muneração foram coletados na base de dados Thomson. 

Para a operacionalização foram realizadas as coletas de dados, posteriormente 

tratados por meio de software estatístico STATA, finalmente realizadas análises 

descritivas das variáveis, correlação de Spearman, estatística de dados em painel. O 

estudo pautou-se na observação de diversos estudos que tem estudado os dividendos no 

cenário nacional e internacional (Baker, Farrelly & Edelman, 1985; Bueno, 2002; Loss 

& Neto, 2003; Lefort, 2008; Futema, et al., 2009; Ribeiro, 2010; Melo & Fonseca, 

2015), e compreendendo a necessidade de observação do cenário brasileiro que 

disponibiliza uma alternativa de remuneração diferenciada que pouco tem sido 

investigado.  

Fundamentou-se deste modo, na literatura que trata da remuneração dos 

acionistas e desempenho de mercado, uma vez por compreender que o a remuneração é 

uma parte intrínseca compreendida pelo desempenho. Os achados indicam que a 

remuneração do Brasil e do Chile é significantemente diferente. Não foi encontrado 

alinhamento entre a remuneração e os indicadores de mercado, fato confirmado pelos 

indicadores e testes estatísticos. Tais achados são inéditos uma vez que não foram 

localizados estudos que tenham testado estas relações.  

Os achados da pesquisa são relevantes para estender a discussão presente na 

literatura sobre os juros sobre capital próprio na remuneração e, embora confirmem uma 

relação entre remuneração dos acionistas com o desempenho de mercado em algumas 

variáveis, surpreendem pelos achados que o juro sobre capital próprio não oferecer um 

padrão de sua composição na remuneração dos acionistas devido ao conjunto de 

benefícios fiscais a ele associados. Tal resultado pode representar que embora os 

investidores de empresas brasileiras deparem-se com duas formas de remuneração, os 

dividendos são a principal, o que deixa o mercado brasileiro alinhado aos demais. 

Importante ressaltar que a distribuição de Juros sobre capital próprio não tem 

sido utilizada com efetividade no Brasil. Conforme achados de estudos já realizados 

nem todas as empresas brasileiras remuneram seus acionistas sob essa forma, o que 

representa que as empresas não têm se utilizado e usufruído deste benefício que é 

disponível a elas. 

Esta pesquisa desperta diversos questionamentos que podem ser utilizados no 

desenvolvimento de novas pesquisas, como a possibilidade de confirmar, refutar ou 

explicar os resultados aqui encontrados. Recomendam-se novas pesquisas utilizando 

outras variáveis, outros países e bem como outras pesquisas podem ser desenvolvidas 

por setores. Os autores tiveram dificuldade de encontrar estudos que tivessem feito 

análises semelhantes, demonstrando uma área fértil de pesquisas futuras, especialmente 

pelo fato de que os juros sobre capital próprio se tratam de uma característica única do 

Brasil. 
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