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Problema de pesquisa 
O crescimento do mercado acionário brasileiro, no decorrer dos anos, vem atraindo a 

atenção de investidores de todo o mercado financeiro (Martins & Paulo, 2016). As informações 

que são reportadas aos investidores são fundamentais, no entanto, quando as informações não 

são disponibilizadas igualmente a todos os usuários configura uma assimetria de informação.  

A assimetria da informação é conceituada como as informações adicionais no mercado 

de ações, que alguns investidores possuem sobre a empresa enquanto outros obtém apenas 

informações que são conhecidas publicamente (Brown & Hillegieist, 2003). Além das 

implicações nas negociações de ativos, tais assimetrias informacionais possuem impacto sobre 

a estrutura de capital de uma organização.  

Conforme Albanez, Valle e Corrar (2012) as empresas que possuem menos assimetria 

da informação são menos endividadas quando comparada as demais empresas. O menor grau 

de endividamento provém dos recursos por meio de emissões de ações, esta forma de captar 

recursos possui menor custo à empresa, como a baixa precificação de ações, já que existiria 

menor assimetria da informação (Albanez et al., 2012). 

Empresas que possuem altos níveis de assimetria da informação tendem a usar dívidas 

de curto prazo, por outro lado, quando há a existência de menor assimetria na firma, o 

endividamento de longo prazo prevalece já que a dívida de longo prazo é mais sensível ao 

ambiente de informação (Flannery, 1986; Gao & Zhu, 2015). Assim como quando o ambiente 

é altamente regulado as informações tendem a ser mais simétricas (Gao & Zhu, 2015). 

Porém, outro aspecto relacionado a estrutura de capital são os dividendos. Na pesquisa 

de Miller (1977), entende-se que as empresas mais lucrativas e que menos investem são mais 

endividadas e as que buscam, por meio da estrutura de capital e distribuição de dividendos, a 

manutenção equilibrada entre os custos e os benefícios gerados pelo mercado imperfeito. 

A estrutura de capital tem influência sobre a distribuição de dividendos (Jensen, 1986; 

Grubert, 1998) já que as empresas que possuem um nível de endividamento maior em 

detrimento de outras, são mais lucrativas e mantém uma distribuição de dividendos mais 

elevada (Chang & Rhee, 1990; Ang, Fatemi & Tourani-Rad, 1997; Silva & Brito, 2005).  

Por outro lado, poucos foram os estudos que investigaram a relação direta entre a 

assimetria da informação e como ela tem impacto sobre a distribuição de dividendos. Iquiapaza, 

Lamounier e Amaral (2008) verificaram que empresas com menor assimetria de informação 

pagam menos dividendos que as demais empresas. Os resultados da pesquisa de Okpara (2010) 

afirmam que a assimetria da informação é significativa e positiva da distribuição de dividendos. 

Já Valipour, Rostami e Salehi (2011) verificou que o aumento da assimetria da informação 

reduz a distribuição de dividendos. No entanto, Okpara (2010) e Valipour et al. (2011) afirmam 

que tais resultados podem consistir no oportunismo dos gestores em utilizar-se da assimetria 

informacional para aumentar os lucros da organização, impactando diretamente na distribuição. 

No entanto, tais resultados demonstram inconsistências nas conclusões e pouca 

discussão de como a assimetria da informação tem impacto sobre a distribuição de dividendos. 
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Tais pesquisas utilizaram-se de métricas diferentes para mensurar a assimetria informacional, 

bem como período tempo e amostras de países diferentes.  

 

Objetivo da pesquisa 

Analisar a influência da assimetria da informação na distribuição de dividendos em 

empresas brasileiras e estadunidenses.  

 

Objetivos específicos 

De acordo com o objetivo geral do estudo, tem-se os seguintes objetivos específicos: 

a) Verificar a assimetria da informação em empresas brasileiras e estadunidenses. 

b) Analisar a estrutura de capital em empresas brasileiras e estadunidenses.  

c) Analisar a assimetria da informação na distribuição de dividendos em empresas 

brasileiras e estadunidenses. 

 

Questão de pesquisa 

Qual a influência da assimetria da informação na distribuição de dividendos em 

empresas do brasileiras e estadunidenses? 

 

Relevância do estudo 

O presente estudo está centrado em estender a literatura sobre a assimetria de 

informações no mercado financeiro. Tal discussão tem importância visto que as informações 

que não são repassadas a todos os usuários implicam nas diversas negociações envolvendo as 

empresas. Quanto a discussão da distribuição de dividendos é de grande importância também, 

já que os investidores buscam empresas que mantém distribuição generosa, porém estável e que 

seja capaz de manter a continuidade da empresa. A relevância em estudar os dois temas de 

pesquisas juntamente está centralizada na capacidade de explorar os temas em questão, já que 

a literatura existente sobre estas duas temáticas tratam elas separadamente. Sendo que poucos 

estudos foram encontrados envolvendo diretamente assimetria da informação e distribuição de 

dividendos.  

 

Limitações e delimitações do estudo 

A presente pesquisa será descritiva, documental e de abordagem quantitativa. As 

limitações da pesquisa estão centradas em 2 principais aspectos, estes que são: o período 

temporal utilizado na pesquisa e as proxies para assimetria da informação. Quanto ao período 

temporal utilizado no estudo que compreende apenas os anos de 2012 a 2016, no entanto o 

objetivo do estudo não está centrado na compreensão dos fatores ao longo dos anos.  

Outra limitação da pesquisa está centrada na utilização nas variáveis para capturar a 

assimetria da informação como o Bid-Ask, Nível de Governança Corporativa e a Probability of 

Informed Trading (PIN). No entanto, dentre as demais proxies para mensurar a assimetria da 

informação a PIN possui vantagens já que fornece uma medida direta do grau de assimetria, 

por meio do volume de negociação das ações da empresa. Cabe salientar que nenhuma das 

limitações supracitadas invalidam o desenvolvimento da pesquisa.   

 

Fundamentação teórica 

As organizações têm a capacidade de gerar inúmeras informações aos investidores e 

demais usuários. Quando tais informações estão disponíveis faz-se possível ter informações 

simétrica, resultando assim na alocação adequada dos recursos em uma organização (Fama, 

1970). Nesta relação simétrica, insiders (agentes internos) não tenderiam a ter mais informações 

sobre o valor das ações da empresa do que os investidores externos (Khang & King, 2002). 



Quanto a inexistência de divulgação igual a todos os usuários, Easley e O’hara (2004) 

afirmam que as informações reportadas pela empresa afetam o seu equilíbrio. Em contraponto, 

caso a assimetria ocorra, qualquer participante do mercado pode utilizar-se de informações 

privilegiadas, isto é, informações ainda não divulgadas ao público para seu próprio benefício 

(Martins & Paulo, 2014) 

Tais operações, com informações assimétricas, implicam no custo de capital da empresa 

e refletem na precificação de ativos, na estrutura de informações de títulos corporativos (Easley 

& O’hara, 2004), e também em como as empresas financiam seu capital (Bharat, Pasquiello & 

Wu, 2008; Albanez & Valle, 2009). 

Segundo Martins e Paulo (2014) no mercado financeiro as informações relevantes 

reportadas pelas organizações são aquelas que possuem impacto direto no caixa futuro da 

empresa, assim como as informações que podem interferir na expectativa dos investidores. 

Neste contexto adentra-se a estrutura de capital. 

Na escolha da estrutura de capital à empresa, devem-se considerar os benefícios fiscais 

que emergem dessas condutas. Quando utilizados recursos de terceiros as vantagens fiscais 

acabam por fazer as empresas preferirem essa forma de financiamento (Modigliani & Miller, 

1963). Esse fato, segundo Miller (1977) acontece quando uma empresa considera os juros que 

são deduzidos da renda tributável, favorecendo a utilização de capital de terceiros, elevando o 

seu nível de endividamento.  

Alinhado endividamento e assimetria da informação, tem o contexto que se adentram os 

dividendos. Myers e Majluf (1984), Myers (1984) e Miller (1977) predizem que as empresas 

mais lucrativas e menos endividadas tendem a manter uma maior distribuição de dividendos. 

Tal motivo está centrado na diminuição do caixa disponível, evitando assim investimentos sem 

retornos para a empresa.  

Os dividendos, conforme Miller e Rock (1985), John e Lang (1991) são um sinalizador 

para o mercado que tem a capacidade de reduzir a informação assimétrica no mercado 

financeiro. O aumento nos dividendos permite informações positivas para o desempenho da 

empresa, o contrário tende a sinalizar uma informação negativa em relação a empresa, assim 

como nenhuma mudança na política de distribuição permite os investidores identificar que a 

empresa se mantém constante (Okpara, 2010). 

Tais informações já foram motivo de estudos. Na associação entre a distribuição de 

dividendos, Iquiapaza et al. (2008) em que a não significância encontrada entre os proventos e 

a governança corporativa no contexto do estudo, dá-se pela recente implementação, podendo 

ter impactado nos resultados. Okpara (2010) verificou que em mercados emergentes a maior 

assimetria de informação leva a uma maior política de dividendos. Os resultados convergem 

com as demais pesquisas em mercados desenvolvidos. Em que quanto maior é a assimetria da 

informação, mais as empresas tendem a distribuir dividendos. 

Por outro lado, os resultados encontrados por Valipour et al. (2011) divergem dos 

estudos realizados em mercados desenvolvidos. Segundo os autores, a existência da relação 

entre assimetria da informação e distribuição tem uma relação inversa, quanto maior a 

assimetria menor seria a distribuição de dividendos. 

 

Método 

Para o processo de análise de dados, as variáveis utilizadas estão relacionadas a 

assimetria da informação, estrutura de capital, distribuição de dividendos, bem como variáveis 

de controle, demonstradas na tabela 1. 

  
Tabela 1 – Variáveis do estudo 

Assimetria da informação 
PIN 

Bid-Ask 



Nível de Governança Corporativa 

Estrutura de capital 

Passivo Oneroso Total  

Passivo Oneroso Longo Prazo  

Passivo Oneroso de Curto Prazo  

Distribuição de Dividendos Dividendos distribuído por ação 

Variáveis de Controle 

Tamanho (Ln do ativo total) 

Rentabilidade 

Alavancagem 

ADR 

Volatilidade 

Fonte: dados de pesquisa 

 

Para a análise dos dados será utilizado o método estatístico regressão de dados em 

painel, assim como testes de médias e estatística descritiva. Os dados serão operacionalizados 

pelo software Stata®.  

 

Contribuição e impacto esperado 
Com o presente estudo busca-se contribuir com uma maior discussão sobre a literatura 

na área das finanças corporativas. A temática que envolve a assimetria da informação e 

distribuição de dividendos são duas grandes áreas e de interesse dos sócios e acionistas, no 

entanto, os estudos até então realizado pouco tem tratado dessas duas temáticas juntamente. O 

estudo realizado por Iquiapaza et al. (2008) verificou que empresas com menor assimetria de 

informação pagam menos dividendos que as demais empresas. Por outro lado, Okpara (2010) 

e Valipour et al. (2011) concluíram que quanto maior a assimetria de informação as empresas 

mantém uma maior política de distribuição de dividendos. Demonstrando inconclusivos 

resultados de como a assimetria da informação tem influência sobre a distribuição de 

dividendos. Espera-se contribuir investigando profundamente e como estas duas temáticas se 

comportam dentro das empresas.  
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