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                                                             Resumo                                                                                                                                                                     
Esta pesquisa analisa qual a influência do CEO Power na distribuição de dividendos e na recompra 

de ações das empresas de capital aberto no cenário brasileiro, considerando as empresas não 

financeiras listadas na B3. Para que tal objetivo fosse atingido foram analisadas 273 empresas não 

financeiras, no período de 2010 a 2017, por meio de estimações de regressões logísticas (Logit). A 

coleta das informações financeiras foi realizada a partir do banco de dados da Thomson Reuters 

Eikon™, enquanto que as informações sobre os CEOs foram coletadas na base da Com Dinheiro. 

Verificou-se que cerca de 91,3% das empresas da amostra distribuíram dividendos em pelo menos 

um dos anos estudados, enquanto que apenas 13,4%  efetuaram operações de recompra de ações. Os 

dados mostram que poucas empresas possuem CEOs que também ocupam a figura de presidente no 

Conselho de Administração, que foi o requisito utilizado para designar um CEO como sendo poderoso 

(CEO Power). Quanto aos resultados, pode-se inferir que no mercado de capitais brasileiro a 

distribuição de dividendos nas empresas não é afetada pelo poder dos CEOs. Porém, quando levada 

em consideração a situação financeira das empresas, o poder do CEO diminui a probabilidade de 

distribuição de dividendos em 31,30%. No que se refere a recompra de ações, a mesma não recebe 

interferência do poder do CEO. 
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A INFLUÊNCIA DO CEO POWER NA DISTRIBUIÇÃO DE DIVIDENDOS E 

RECOMPRA DE AÇÕES DAS EMPRESAS DE CAPITAL ABERTO LISTADAS NA 

B3 

  

RESUMO 

Esta pesquisa analisa qual a influência do CEO Power na distribuição de dividendos e na 

recompra de ações das empresas de capital aberto no cenário brasileiro, considerando as 

empresas não financeiras listadas na B3. Para que tal objetivo fosse atingido foram analisadas 

273 empresas não financeiras, no período de 2010 a 2017, por meio de estimações de 

regressões logísticas (Logit). A coleta das informações financeiras foi realizada a partir do 

banco de dados da Thomson Reuters Eikon™, enquanto que as informações sobre os CEOs 

foram coletadas na base da Com Dinheiro. Verificou-se que cerca de 91,3% das empresas da 

amostra distribuíram dividendos em pelo menos um dos anos estudados, enquanto que apenas 

13,4%  efetuaram operações de recompra de ações. Os dados mostram que poucas empresas 

possuem CEOs que também ocupam a figura de presidente no Conselho de Administração, 

que foi o requisito utilizado para designar um CEO como sendo poderoso (CEO Power). 

Quanto aos resultados, pode-se inferir que no mercado de capitais brasileiro a distribuição de 

dividendos nas empresas não é afetada pelo poder dos CEOs. Porém, quando levada em 

consideração a situação financeira das empresas, o poder do CEO diminui a probabilidade de 

distribuição de dividendos em 31,30%. No que se refere a recompra de ações, a mesma não 

recebe interferência do poder do CEO. 
 

Palavras-chave: CEO; CEO Power; Dividendos; Recompra de ações; Situação financeira. 

 

1 INTRODUÇÃO 

Com a intenção de analisar o poder do Chief Executive Officer (CEO) sobre as 

decisões empresariais, a presente pesquisa buscou verificar qual a influência do CEO Power 

na distribuição de dividendos e na recompra de ações das empresas de capital aberto no 

cenário brasileiro, considerando as empresas não financeiras listadas na B3. 

Tal perspectiva de analisar a influência do CEO Power nas tomadas de decisões sobre 

a política de dividendos e recompra de ações se dá pelo fato do poder exercido pelo CEO ser 

um fator que pode ser determinante nas decisões empresariais. Isso é defendido por 

Finkelstein (1992) ao argumentar que o poder dos gestores do alto escalão desempenha um 

papel fundamental na tomada de decisões estratégicas. O estudo de Chintrakarn, 

Chatjuthamard, Tong, e Jiraporn (2018) possibilita observar a influência do CEO Power em 

relação à política de dividendos e recompra de ações, em que o aumento no poder do CEO 

diminui a possibilidade de pagamento de dividendos, enquanto que as recompras de ações não 

sofreram influência do poder do CEO. Tal estudo foi realizado no cenário internacional, com 

empresas dos Estados Unidos no período de 1992 a 2010, em que o mercado de capitais é 

considerando desenvolvido.  

Porém, ao aplicar essa temática no mercado de capitais brasileiros, percebe-se uma 

diferença quanto à distribuição de dividendos, uma vez que nesse cenário a Lei n° 6.404/76 

estabelece que as empresas que tiveram lucro durante o período tem que distribuir dividendos 

mínimos obrigatórios. Sendo assim, a distribuição de dividendos no Brasil não é uma opção 

sujeita à discricionariedade do gestor, e sim uma imposição legal. Existe apenas uma exceção 

prevista em lei, a qual pode ser conferida no art. 202 §4° dessa referida lei, o qual permite que 

as empresas que estiverem em situação financeira incompatível com o pagamento de 

dividendos, podem não distribuir dividendos. Portanto, tendo percebido essa diferença entre o 

mercado norte-americano, explorado no estudo de Chintrakarn et al. (2018), com o mercado 

brasileiro, este estudo analisa a influência do CEO Power sobre a distribuição de dividendos e 
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a recompra de ações das empresas brasileiras levando em consideração sua situação 

financeira, a fim de perceber se o CEO tem poder sobre a distribuição de dividendos quando 

considerada a situação financeira desfavorável das empresas.   

É nesse sentido que este estudo apresenta diferenciação quanto aos demais artigos 

realizados no contexto brasileiro (Bueno, 2002; Fonteles, Peixoto Júnior, Vasconcelos & 

Luca, 2012; Sousa Neto, Jordão, Pinheiro & Marquezine, 2014; Gomes, Takamatsu & 

Machado, 2015; Forti, Peixoto & Alves, 2015; Perlin & Santos, 2015; Viana Júnior & Ponte, 

2015; Vancin & Procianoy, 2016 e Viana Júnior & Ponte, 2016).  

Para que o objetivo desse estudo fosse atingido, foram utilizados dados de empresas 

brasileiras de capital aberto no período de 2010 a 2017, totalizando 1.071 observações. Por 

meio de modelos de regressões Logit, foi possível testar as hipóteses de que o CEO Power 

não influencia na distribuição de dividendos; influencia negativamente quando consideradas 

as empresas com pior situação financeira; e influencia na recompra de ações. 

Os resultados apontaram para a aceitação da H1 do estudo, a qual previa a não 

influência do CEO Power na distribuição dos dividendos, pois devido à obrigatoriedade de 

distribuição de dividendos no Brasil, dificilmente os CEOs exerceriam poder sobre tal decisão 

em condições normais. Além disso, as evidências também corroboram com a H2 desse estudo, 

a qual considera que quando levada em consideração a situação financeira da empresa, o CEO 

Power influencia negativamente a distribuição de dividendos das empresas de capital aberto 

listadas na B3. E por fim foi verificada a rejeição da H3 do estudo, uma vez que o CEO Power 

não se mostrou significativo para a decisão de recompra de ações das empresas de capital 

aberto listadas na B3. 

  

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 Política de Dividendos, Juros Sobre Capital Próprio e Recompra de Ações 

 A distribuição de resultados corresponde a uma forma das empresas remunerarem seus 

investidores em detrimento do investimento realizado na empresa. No Brasil, as duas 

principais formas de distribuição de resultado são por meio de dividendos e Juros Sobre o 

Capital Próprio (JSCP), sendo este último uma peculiaridade da legislação brasileira, além da 

recompra de ações como forma alternativa. 

 A lei que normatiza o pagamento de dividendos no Brasil é a Lei n° 6.404/1976, 

nomeada como Lei das Sociedades por Ações. De acordo com a lei, as empresas têm por 

obrigação, e não opção, distribuir uma parcela mínima de seus lucros. Essa parcela mínima 

denominada de dividendos mínimos obrigatórios é constituída por dividendos e JSCP e pode 

ser determinada, por meio do estatuto da empresa, a partir de um percentual sobre o lucro 

líquido da empresa (não inferior a 25%), e em casos de omissão devem-se seguir as 

orientações da referida lei. 

Porém, Vancin e Procianoy (2016) argumentam que algumas empresas brasileiras 

possuem parcelas mínimas de dividendos, pré-estabelecidas, maiores que o percentual 

mínimo de 25%. Isso é um diferencial importante, pois as empresas que pagam acima do 

percentual mínimo conseguem demonstrar interesse em aumentar a remuneração dos seus 

acionistas, já as que distribuem apenas o percentual mínimo estabelecido por lei, 

provavelmente só remuneram por que são obrigadas por lei e caso pudessem pagar menos, 

pagariam.  

Apesar de ser obrigatório o pagamento de dividendos mínimos, a Lei n° 6.404/1976 

enfatiza em seu art. 202 §4º que em casos de incompatibilidade com a situação financeira da 

empresa, o referido dividendo não será obrigatório no respectivo exercício social. Sendo que, 

tal incompatibilidade financeira deve ser informada em Assembleia geral e a respectiva 

justificativa deverá ser encaminhada ao órgão fiscalizador, no caso, à CVM.  
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 Como forma alternativa de remunerar seus investidores, as empresas também podem 

utilizar a recompra de ações. A Instrução Normativa (IN) n° 567 da CMV, versa sobre as 

operações de compra e venda de ações no mercado aberto, inclusive referente aos casos em 

que as empresas recompram suas próprias ações, sejam para manter em tesouraria ou para 

cancelamento do registro da companhia. A negociação pode ser aprovada pelo Conselho de 

Administração (CA) ou por Assembleia Geral, tendo disponível reservas de lucros e capital 

que superem o montante financeiro das recompras. 

 Os objetivos principais para recomprar ações descritos pela IN n° 567 da CVM são: i) 

gerar retorno financeiro, caso a companhia considere o valor de suas ações depreciado e 

acredite em rentabilidade futura; ii) demonstrar respeito aos acionistas minoritários, com 

maiores retornos aos mesmos; iii) evidenciar uma estrutura de capital forte e maior agilidade 

para os programas de opções de ações. Porém, a retirada de ações do mercado pode reduzir o 

número de ações em circulação, causando o free float, o que prejudica sua liquidez. 

 Ainda de acordo com a referida IN, é vedada a recompra de ações quando for 

requerida a utilização de recursos maiores que o valor dos lucros ou reservas disponíveis nos 

saldos do último balanço patrimonial da entidade, ou quando se criar por ação ou omissão 

condições de demanda, preço e oferta falsos ou envolver práticas de não equidade. É 

estabelecido também que companhias abertas não podem manter em tesouraria mais de 10% 

das ações de sua emissão, considerando valores consolidados de suas coligadas. 

 

2.2 Teoria dos Altos Escalões e CEO Power 

Os estudos sobre a influência das características dos executivos de alto nível 

começaram a ser evidenciados na literatura a partir do estudo de Hambrick e Mason (1984) 

que desenvolveram a Teoria do Alto Escalão. De acordo com os criadores, as características 

pessoais dos executivos do topo podem influenciar suas decisões em âmbito corporativo. 

Na visão de Ting, Azizanb e Kweh (2015) a teoria sugere que quanto mais complexa 

for uma decisão, mais importantes serão as características pessoais do gestor, como a idade, 

nível de poder, especialização e experiências, afetando a escolha estratégica e o desempenho 

organizacional. 

Com o avanço dos estudos desde o desenvolvimento da teoria, Finkelstein (1992) 

passou a explicar que o poder exercido por um executivo do alto escalão pode ser exercido de 

quatro maneiras: i) poder estrutural; ii) poder de propriedade; iii) poder especialista; e, iv) 

poder de prestígio. 

O poder estrutural está relacionado à influência da posição que o CEO ocupa na 

estrutura organizacional da empresa, em que, quanto maior o poder do gestor, maior será a 

hierarquia e consequentemente a sua independência em relação aos demais membros (Ting et 

al., 2015). No que se refere ao poder de propriedade, esses autores argumentam que se 

acumula aos CEOs que possuem participações na propriedade empresarial e é indicado por 

sua capacidade de agir em nome da organização.  

Já o poder especialista, se caracteriza pela especificidade do gestor em dominar 

determinadas áreas de atuação, atribuídas por meio de sua experiência profissional adquirida 

(Finkelstein, 1992). E por fim, esse mesmo autor considera que o poder de prestígio relaciona-

se com a capacidade do gestor absorver a incerteza do ambiente institucional e de ter acesso a 

informações rápidas e privilegiadas a partir de contatos externos a organização por meio de 

expertise. 

Sendo assim, embora existam essas quatro dimensões sob as quais o CEO Power pode 

ser estudado, esta pesquisa, a exemplo da pesquisa de Chintrakarn et al (2018) tem a intenção 

de explorar apenas uma das dimensões do poder, no caso, o poder estrutural, pois acredita-se 

que esse esteja mais relacionado com a decisão de política de dividendos e recompra de ações 

aqui trabalhados.  
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Conforme dito anteriormente, o poder estrutural representa o poder que os CEOs 

possuem mediante sua posição na organização, acima dos demais membros da equipe, o que 

lhes proporcionam privilégios, como acesso a informações internas com maior facilidade e até 

mesmo tomar decisões de âmbito pessoal. 

Esse argumento pode ser embasado pela Teoria da Agência, uma vez que o poder de 

um gestor será proporcional a sua possibilidade de aumentar problemas gerenciais, como a 

manipulação de resultados em benefício próprio, ferindo então a relação com os acionistas, 

negativando o valor da empresa (Jensen & Meckling, 1976). 

Os CEOs imprimem suas preferências pessoais de maneira fácil na organização a 

partir de um maior poder discricionário baseado na sua posição privilegiada dentro da mesma, 

supondo que possui poder de decisão propenso a exibir preferências que maximizem o seu 

lucro pessoal, sem pensar muito nos seus investidores (Sheikh, 2018). 

 

2.3 Teoria da Agência como Explicação para a Distribuição de Dividendos e a Recompra 

de Ações 

A Teoria da Agência de Jensen e Meckling (1976) possibilita observar que a política 

de dividendos quanto ao seu pagamento e emissão são determinados pelos custos de agência, 

oriundos dos conflitos de agência entre a propriedade e controle. Com isso, o CEO que recebe 

papel de controle, uma vez que está sob suas mãos o poder de tomar as decisões das empresas, 

apresenta potencial influência sobre as políticas da organização, incluindo a decisão sobre a 

emissão de dividendos e recompra das ações. 

 Acredita-se que os CEOs com maior poder tendem a tomar decisões que favoreçam 

seu bem estar na organização. Com isto, os mesmos tendem a conduzir ações com maiores 

custos para os acionistas, e como forma de monitorar tal atitude dos gestores, os acionistas 

optam por ações de controle, o que gera custos de agência por meio de dividendos, podendo 

auxiliar no alinhamento dos interesses e reduzir os problemas de agência (Santos & Galvão, 

2015). 

 Desde a perspectiva de Easterbrook (1984), já era apontado que os dividendos 

poderiam ser usados como forma de reduzir o fluxo de caixa a disposição dos CEOs, 

forçando-os a captar fundos no mercado de ações e permitindo a outros profissionais do setor, 

como banqueiros e analistas financeiros, a fiscalizar os CEOs e seus comportamentos nas 

empresas. Nesse sentido, é possível perceber o surgimento de um conflito de interesses entre 

acionistas e gestores, uma vez que ao pagar dividendos, o montante de fluxo de caixa livre é 

reduzido, o que representa a redução dos recursos sob comando dos CEOs. De acordo com 

Jensen e Meckling (1976), tal fato se agrava quando é exigido por parte dos gestores alguns 

tipos de cláusulas que possibilitem limitar o acesso dos acionistas ao fluxo de caixa da 

empresa e ao pagamento dos dividendos.   

Em sua pesquisa, Chintrakarn et al (2018) argumentam que CEOs poderosos são mais 

propensos a adotarem uma política de dividendos abaixo do ideal, por pelo menos duas 

razões. A primeira é que, conforme argumentado anteriormente, o pagamento de dividendos 

diminui o Fluxo de Caixa Livre (FCL) da empresa, o que restringe as ações do gestor, uma 

vez que os recursos disponíveis passam a ser limitados (Easterbrook, 1984; Jensen, 1986). A 

segunda razão tem haver com o monitoramento, pois o pagamento de dividendos aumenta a 

possibilidade da empresa aumentar o seu capital e consequentemente o monitoramento do 

gestor se torna mais frequente e rigoroso (Easterbrook, 1984).  

Porém, quando se refere ao cenário do mercado de capitais brasileiro, as evidências 

podem não serem as mesmas, em virtude de um sistema legal que pode dificultar as ações dos 

CEOs em benefício próprio. Isso acontece porque, no Brasil, a Lei n° 6.404/1976 obriga que 

todas as empresas distribuam dividendos mínimos obrigatórios, não sendo, portanto, facultado 

ao CEOs decidir ou não pela distribuição do mesmo. Porém, conforme o art. 202 §4º da Lei 
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n° 6.404/76, quando a empresa se encontra em situação financeira incompatível com o 

pagamento de dividendos, a mesma pode não distribuir dividendos. Considerando esses 

aspectos, surgem as seguintes Hipóteses de pesquisa:  

H1 – O CEO Power não influencia a distribuição de dividendos das empresas de 

capital aberto listadas na B3. 

H2 – Quando levada em consideração a situação financeira da empresa, o CEO Power 

influencia negativamente a distribuição de dividendos das empresas de capital aberto listadas 

na B3. 

 Dessa maneira, argumenta-se que, o CEO Power não influencia a decisão de distribuir 

dividendos, uma vez que tal decisão não é discricionária ao gestor e sim obrigatória. Porém, 

quando a empresa se encontra em situação financeira incompatível isso pode acontecer. 

É nesse sentido que o CEO Power pode relacionar-se com a distribuição de 

dividendos, ou seja, o CEO poderoso pode realizar manobras que deixem as empresas em 

situação de caixa em nível abaixo do desejável, ou tomar decisões que ajudem a chegar nessa 

situação, para que não haja distribuição de dividendos. Dessa forma, entende-se que o CEO 

tem o poder de influenciar na distribuição de dividendos quando a empresa estiver em 

situação financeira incompatível com a distribuição de dividendos.   

 No que se refere a recompra de ações, as empresas podem realizar com a intenção de 

mantê-las em tesouraria para futuras negociações ou até mesmo utilizá-las como forma de 

remuneração aos seus acionistas. Talvez esse método seja preferível ao CEO, pois pode ser 

considerado como uma forma alternativa a remuneração dos acionistas. Isso ocorre porque, 

apesar das recompras de ações também reduzirem o fluxo de caixa livre das empresas, na 

legislação brasileira a recompra de ações não é uma operação obrigatória, além do que os 

investidores não esperam que elas ocorram de forma regular.  

Portanto, o CEO tem consideravelmente mais controle sobre o momento da recompra 

de ações do que o controle sobre os pagamentos de dividendos (Chintrakarn et al., 2018). Isso 

significa que o CEO poderoso, com relação a recompra de ações, poderá exercer maior 

discricionariedade, uma vez que não há o compromisso com os acionistas de que a recompra 

ocorra anualmente. Nesse sentido surge a Hipótese 3 de pesquisa:  

H3 – O CEO Power influencia a recompra de ações das empresas de capital aberto 

listadas na B3. 

Tal influência é aceitável que exista, uma vez que o CEO Power permite aos gestores 

uma posição maior e privilegiada diante dos demais membros das organizações e do Conselho 

de Administração, ou seja, CEOs poderosos possuem mais condições de estabeleceram a 

política de pagamento que mais esteja de acordo com seus objetivos e preferências.  Logo, no 

cenário brasileiro, CEOs poderosos possuem maiores condições de determinar a ocorrência de 

recompra de ações nas empresas, uma vez que estas não são obrigatórias por lei e podem 

ocorrer a qualquer momento.  

Nesse sentido que Chintrakarn et al (2018) argumentam que, ao contrário dos 

dividendos, as recompras são consideravelmente mais sujeitos à discrição do CEO em termos 

de volume e tempo, e por isso os CEOs preferem recomprar ações do que distribuir 

dividendos.  De acordo com Zhang (2018) os gestores podem ser incentivados a reduzir os 

dividendos a priori e posteriormente substituir as recompras por aumentos futuros nos 

dividendos, desde que as recompras não estejam afetando negativamente as ações.  

Banerjee, Jenner e Nanda (2018) também argumentam que o otimismo dos CEOs 

sobre a empresa faz com que os mesmos recomprem ações do que distribuir dividendos, pelo 

fato de que os retornos futuros possibilitam um aumento considerável no fluxo de caixa livre e 

assim evitam ser supervisionados pelo mercado de ações. 

 Nota-se então, que o poder do CEO pode acarretar em decisões que não visem o 

melhor para os investidores, proporcionando queda no valor dos lucros, visão negativa sobre a 
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emissão de ações e custos mais altos sobre as dívidas. Tudo isso ocorre devido ao fato do 

CEO acreditar na hipótese de que a distribuição de muitos dividendos irá privá-lo do fluxo de 

caixa e fazer com que os mesmos sofram monitoramento pelo mercado de ações (Easterbrook, 

1984; Jensen, 1986; Procianoy & Verdi, 2003). 

  

3. METODOLOGIA 

3.1 Definição da Amostra e Coleta dos Dados 

 A população desse estudo é formada por todas as companhias de capital aberto listadas 

na B3 (Brasil, Bolsa e Balcão) com ações ativas no ano de 2018.  Tais companhias foram 

analisadas no período de 2010 a 2017, sendo o ano de 2010 o escolhido como primeiro ano da 

série devido à adoção do padrão Internacional Financial Reporting Standards (IFRS) por 

essas empresas. 

 Tendo em vista que o objetivo do trabalho consiste em verificar qual é a influência do 

CEO Power na distribuição de dividendos e na recompra de ações das empresas de capital 

aberto listadas na B3, foi necessário coletar os dados financeiros de tais empresas e também 

informações acerca dos CEOs. Nesse sentido, para a coleta das informações financeiras 

utilizou-se o banco de dados da Thomson Reuters Eikon™, enquanto que a informação sobre 

se os CEOs das empresas também ocupavam cargo de Presidente no Conselho de 

Administração foi coletada na base da Com Dinheiro. 

 A amostra inicial do estudo contou com 317 empresas com ações ativas em 2018, 

segundo a base da Thomson Reuters Eikon™, ficando com 273 após a exclusão das empresas 

do setor financeiro. Ressalta-se que as empresas do referido setor foram excluídas em virtude 

de apresentar um alto grau de endividamento, o que poderia enviesar os resultados do estudo, 

já que a alavancagem faz parte das variáveis de controle do estudo. Após isso, foi necessário 

excluir algumas observações, uma vez que nem todas as empresas apresentaram dados 

suficientes para todos os anos analisados, formando-se assim, um painel desbalanceado, com 

1.071 observações firma-ano.  

Como as unidades de análise são as empresas que distribuíram dividendos e que 

recompraram ações, achou-se necessário evidenciar o volume de reais pagos em dividendos e 

utilizados em recompra de ações, como também a quantidade de empresas que distribuíram 

dividendos e recompraram ações nos anos analisados (2010 a 2017). Ressalta-se que 

dividendos e recompra não são substitutos, ou seja, pode haver empresas na amostra que 

distribuíram dividendos e que também efetuaram recompra de ações no mesmo ano. 
 

 

                      Volume de Reais (Milhares)                                        Quantidade de Empresas (Unidades) 

      
Fonte: Dados da pesquisa, 2018. 

Figura 1- Volume de reais pagos e quantidade de empresas que distribuíram dividendos e 

que recompraram ações (2010 a 2017) 
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Na Figura 1 (lado esquerdo), é possível perceber que o volume de recursos utilizados 

pelas empresas para pagamento de dividendos em todos os anos é notavelmente superior que 

o total utilizado para recompra de ações, sendo de 2011 a 2014 o intervalo de maior utilização 

de recursos para esse fim.  O volume de recursos para recompras de ações foi bem aquém do 

utilizado para dividendos e nos anos de 2013 e 2017 foram os que apresentaram volumes mais 

baixos, talvez refletidos pelas recessões econômicas dos anos anteriores. Isso é apenas reflexo 

do sistema legal brasileiro, uma vez que de acordo com a Lei n° 6.404/1976, todas as 

empresas de capital aberto do país devem distribuir dividendos mínimos obrigatórios. 

Enquanto que as compras de ações da própria empresa (recompra de ações) são mecanismos 

não obrigatórios legalmente e que as empresas fazem de forma não regular. 

Quanto ao número de empresas que distribuíram dividendos, percebe-se que não 

houve muita variação ao longo dos anos, mais de 90 empresas pagaram dividendos aos seus 

acionistas em todos os anos. Ao verificar a quantidade de empresas que efetuaram recompras, 

percebe-se que o ano de 2014 foi o ano que mais empresas recompraram suas próprias ações, 

mas também foi o ano que mais distribuíram dividendos, evidenciando talvez um período de 

estabilidade das empresas.  

Vale ressaltar que uma empresa pode efetuar distribuição de dividendos e recompra de 

ações em mais de um ano, assim, é possível que a mesma empresa distribua dividendos e 

recompre ações em todos os anos do período analisado. 

É importante enfatizar que, conforme citado anteriormente, no Brasil, além da figura 

dos dividendos, os acionistas também recebem os Juros Sobre o Capital Próprio (JSCP), os 

quais também são computados como sendo dividendos obrigatórios. Devido a isso os 

montantes em reais pagos em dividendos aqui são evidenciados considerando os proventos, 

ou seja, dividendos mais os JSCP.  

 

3.2 Descrição das Variáveis e Modelos Empíricos 

Com o intuito de verificar se o CEO Power influencia na distribuição de dividendos e 

na recompra de ações das empresas não financeiras listadas na B3 no período de 2010 a 2017, 

utilizou-se o modelo de Regressão Logística (Logit). A seguir as equações estimadas para os 

modelos de distribuição de dividendos e recompra de ações, respectivamente: 

 

Divit = β0 + β1CEO_Powerit + β2Caixait + β3CEO_Powerit* Caixait + β4Tamit + β5Invit + 

β6Alait + β7Lucit + β8Recit + εit 

Equação (1) 

 

 

Recit = β0 + β1CEO_Powerit + β2Caixait + β3CEO_Powerit* Caixait + β4Tamit + β5Invit + 

β6Alait + β7Lucit + β8Divit + εit 

Equação (2) 

Onde: 

Divit é a variável dependente dummy, sendo 1 para as empresas que distribuíram dividendos 

em t e 0 caso contrário; 

Recit é a variável dependente dummy, sendo 1 para as empresas que recompraram ações em t e 

0 caso contrário; 

 

Quanto às variáveis explicativas e de controles, constam no Quadro 1, juntamente com 

suas fórmulas de cálculo e sinais esperados respectivos para cada uma das equações. Salienta-

se que para a escolha e cálculo das variáveis que compõe o modelo recorreu-se à literatura 

acerca dos determinantes da distribuição de dividendos e da recompra de ações na literatura 

nacional, em virtude das características particulares do mercado acionário brasileiro no que se 
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refere à distribuição de dividendos e recompra de ações. Tais estudos acerca dos dividendos 

trataram em sua maioria sobre os determinantes para a realização de tal prática, como o lucro 

líquido e a estabilidade dos dividendos (Viana Júnior & Ponte, 2016); tamanho, market-to-

book, liquidez e crescimento dos lucros (Forti et al., 2015); concentração acionária e 

rentabilidade (Perlin & Santos, 2015); os juros sobre o capital próprio (Gomes et al., 2015); 

conflitos de agência e efeitos tributários (Sousa Neto et al., 2014); e a concentração de 

propriedade, crescimento dos lucros e o setor (Fonteles et al., 2012). Além da utilização dos 

dividendos como estratégia para investimentos (Bueno, 2002); e do seu pagamento acima do 

montante mínimo legal brasileiro (Vancin & Procianoy, 2016). 

Quanto a recompra de ações, há predominação de pesquisas que investigam fatores 

determinantes como a redução do fluxo de caixa (Nascimento, Galdi & Nossa, 2011); fluxo 

de caixa livre e a distribuição de dividendos (Garcia & Lucena, 2017); a não diversidade no 

conselho de administração (Silva, Cunha & Ferla, 2017); e o anúncio de recompra por 

empresas winners e losers (Nossa, Lopes & Teixeira, 2010). Como também a relação das 

recompras de ação com regulamentação e proteção aos minoritários (Gabrielli & Saito, 2004); 

e a análise de retornos anormais em períodos de recompra (Lima, Gratz, Silva e Carvalho, 

2012). A seguir, o Quadro 1 com as variáveis, formas de cálculo e relações esperadas das 

mesmas. 

 
Quadro 1 : Variáveis explicativas e de controle utilizadas no estudo para o período de 2010 a 2017 

Variável Cálculo 

Relação Esperada 

Equação (1) 

Dividendos 

Relação Esperada 

Equação (2) 

Recompra de Ações 

Explicativas    

 

CEO_Powerit 

Variável dummy, sendo 1 quando o CEO 

for também presidente do Conselho de 

Administração (CA) e 0 caso contrário 

 

N/A (+) 

Caixait Caixa e equivalentes de caixat/ Ativo 

totalt 
 

(+) (+) 

CEO_Powerit*Caixait Multiplicação entre a variável 

CEO_Power e a variável Caixa 

 

(-) (-) 

Controles 

 

 
  

Tamit Ln Ativo totalt 
 

(+) (+) 

Alait Passivo exigívelt/ Ativo totalt 
 

(-) (-) 

Invit  Despesas de capitalt/ Ativo totalt 

 
(-) (-) 

Lucit Lucro líquidot/ Patrimônio líquidot 

 
(+) (+) 

Recit Variável dummy, sendo 1 para as 

empresas que recompraram ações em t e 

0 caso contrário. 

 

(-) N/A 

Divit Variável dummy, sendo 1 para as 

empresas que pagaram dividendos em t e 

0 caso contrário. 

N/A (-) 

Fonte: Dados da pesquisa, 2018. 

Legenda: N/A significa nenhuma alternativa. A variável dummy Recit não é inserida como variável de controle na 

equação 2, apenas na equação 1. A variável dummy Divit não é inserida como variável de controle na equação 1, 

apenas na equação 2. 
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A variável CEO_Powerit é utilizada para representar o poder estrutural do CEO. 

Argumenta-se com base em Finkelstein (1992) que os Conselhos de Administração (CA), 

como representantes dos acionistas de uma empresa, podem criar incertezas para a alta 

gerência. Nesse sentido, os CEOs que conseguem controlar as atividades do conselho, podem 

ganhar poder sobre as decisões organizacionais. Desta forma, entende-se que se o CEO ocupa 

a posição de diretor presidente da empresa e ao mesmo tempo é presidente do CA, o mesmo 

possui poder suficiente para determinar decisões empresariais importantes (Finkelstein, 1992), 

como aquelas relacionadas a recompra de ações. A negociação de recompra de ações pode ser 

aprovada pelo Conselho de Administração (CA) ou por Assembleia Geral, dessa forma, 

quando o CEO é também o presidente do CA, entende-se que ele tem mais poder de 

determinar a ocorrência de recompras de ações, do que quando apenas responsável para 

gestão. Não é esperada relação significativa entre o poder do CEO (CEO_Powerit) e a 

distribuição dos dividendos, pois de acordo com o sistema legal brasileiro a distribuição de 

dividendos é obrigatória. 

A situação financeira da empresa representada pela variável Caixait, de acordo com 

Nascimento et al. (2011) mede a disponibilidade em curto prazo da empresa, na qual estima-

se que empresas com maior disponibilidade de caixa tem capacidade maior de pagar 

dividendos e recomprar ações do que empresas com disponibilidade reduzida. Nesse sentido, 

espera-se que a relação dessa variável com a distribuição de dividendos e recompra seja 

positiva. 

No que se refere a variável de interação CEO_Powerit*Caixait, a qual é utilizada para 

verificar a ocorrência da H2 desse estudo, uma vez que os CEOs podem gerenciar os 

resultados de forma que seja apresentado um nível financeiro abaixo do esperado, 

possibilitando a não ocorrência da distribuição de dividendos e a sua possível substituição 

pelas recompras. Em virtude disso, a relação esperada entre essa variável e a distribuição de 

dividendos é positiva, pois quanto pior for a situação financeira das empresas com CEOs 

poderosos, menor é a chance de ocorrer distribuição de dividendos. A interpretação inversa 

vale para o caso da recompra de ações, uma vez que quando a empresa estiver em situação 

financeira desfavorável, o CEO irá preferir recompra ações ao invés de distribuir dividendos. 

Em relação à variável que mede o tamanho da empresa (Tamit), Vancin e Procianoy 

(2016) demonstram que as empresas que pagam dividendos tendem a ser maiores do que as 

que não pagam, e possuem maior facilidade de obtenção de crédito, assegurando o 

financiamento de suas atividades e consequentemente facilitando a distribuição de dividendos. 

Por isso há uma perspectiva positiva entre as variáveis de tamanho e distribuição de 

dividendos, assim como na prática de recompra de ações. 

O endividamento da empresa, representado pela variável Alait também é apontado 

como sento um dos fatores que influencia na distribuição de dividendos e recompra de ações. 

De acordo com Santos e Galvão (2015), quanto mais alavancada for uma empresa maiores 

serão as saídas de recursos como forma de pagamentos de juros e amortização, diminuindo 

então os valores a serem distribuídos como dividendos e utilizados para recompra de ações. 

Tal afirmativa corrobora então com a espera de um sinal negativo para a relação entre as 

variáveis. 

Vancin e Procianoy (2016) afirmam que para a realização de novos investimentos 

(Invit) as empresas precisam de mais recursos e com isso as decisões sobre opções de 

investimento e pagamento de dividendos estariam duelando por mesmos recursos. Os autores 

também afirmam que o cenário brasileiro conflita a teoria dos mercados perfeitos de 

Modigliani e Miller, por ser nítido as imperfeições do mercado nacional e com isso 

influenciar na existência de relação significativa entre investimentos e dividendos, 

possibilitando um sinal de espera negativo entre tais variáveis. 
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Quanto a lucratividade, representada pela variável Lucit, é esperada uma relação 

positiva, uma vez que um dos requisitos para que haja distribuição de dividendos é que a 

empresa gere lucro, sendo assim, empresas com lucratividade maior tendem a distribuir mais 

dividendos (Procianoy & Heineberg, 2003; Futema, Basso & Kayo, 2009). Nesse mesmo 

sentido, espera-se que a relação entre lucratividade e recompra também seja positiva. 

Quanto à dummy que representa a recompra de ações (Recit), é esperado um sinal 

negativo com a variável dependente (Divit), uma vez que, quando as empresas distribuem 

dividendos a tendência é que não realizem recompra, pois para a realização de recompra as 

empresas utilizam dos mesmos recursos que são distribuídos aos acionistas.  

 

4. ANÁLISE DOS RESULTADOS 

4.1 Estatísticas Descritivas 

Como citado anteriormente, poucas são as empresas que recompram ações no mercado 

acionário brasileiro, se comparadas àquelas que distribuem dividendos. Percebe-se por meio 

da Tabela 1 que cerca de 91,3% das empresas firma-ano distribuíram dividendos em pelo 

menos algum dos anos estudados, enquanto que apenas 13,4% efetuaram operações de 

recompra. Isso evidencia que a prática de distribuição de dividendos ocorre em maior escala 

do que a recompra de ações, tal fato pode ser justificado pela obrigatoriedade da distribuição 

de dividendos advinda da legislação brasileira. Vale ressaltar que a empresa pode distribuir 

dividendos e também recomprar ações, ambos não são substitutos.  

Com relação à variável de mensuração do poder do CEO (CEO_Powerit), é possível 

afirmar que poucos CEOs participam dos Conselhos de Administração das organizações, com 

uma parcela de 14,6% de participação, demonstrando que os CEOs em sua maioria não 

possuem autonomia máxima ou um nível maior de poder sobre as decisões empresariais.  
 
Tabela 1- Estatísticas descritivas das variáveis utilizadas no estudo (2010 a 2017) 

Variáveis 
Quant. 

Observações 
Média 

Desvio 

Padrão 

Valor 

Mínimo 

Valor 

Máximo 

Divit 1.071 0,913 0,282 0 1 

Recit 1.071 0,134 0,340 0 1 

CEO_Powerit 1.071 0,146 0,353 0 1 

Caixait 1.071 0,086 0,087 0 0,790 

CEO_Power*Caixait 1.071 0,013 0,058 0 0,790 

Tamit 1.071 15,168 1,567 10,425 20,618 

Invit 1.071 0,050 0,043 0 0,377 

Alait 1.071 0,552 0,199 0,070 2,704 

Lucit 1.071 0,078 1,918 -54,515 28,356 

Fonte: Dados da pesquisa, 2018. 

 

A situação financeira da empresa, representada pela variável Caixait apresenta valor 

médio de 0,086, ou seja, em média o total de caixa e equivalentes de caixa das empresas 

representam 8,6% dos seus ativos totais. Além disso, acredita-se que a maioria das empresas 

apresentaram valores próximos à média, uma vez que o desvio padrão foi de 0,087. Apesar 

disso, ainda existe na amostra pelo menos uma empresa com situação financeira elevada que 

apresenta em seu caixa e equivalentes cerca de 79% do seu ativo total. 

Em virtude de existirem poucos CEOs como presidente do CA (14,6%), a variável de 

interação entre ela e a situação financeira da empresa (CEO_Power*Caixait) também 

apresentou valor médio de 0,013 significando que as empresas que possuem CEOs poderosos 

apresentam caixa de 1,3% sobre o ativo total, o que mostra que em média as empresas 

possuem um nível baixo de caixa, podendo ser reflexo da variabilidade de empresas de setores 
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diferentes, uma vez que determinados setores trabalham com níveis baixíssimos de caixa e em 

compensação altos níveis em ativos de longo prazo. 

Pode-se perceber que na amostra não existem empresas com tamanhos (Tamit) que 

variem muito em torno da média, uma vez que o desvio-padrão foi de 1,56 e a média de 

15,168. Ao observar a variável referente aos investimentos (Invit), é possível afirmar que em 

média as empresas investem 5% dos recursos disponíveis, enquanto que se alavancam em 

torno de 55,2%. Isso reflete um cenário onde as empresas possuem recursos que em sua 

maioria representam capital de terceiros.  

Por fim, ao analisar a lucratividade das empresas da amostra (Lucit), verifica-se por 

meio do ponto mínimo, -54,515, que existem empresas que geraram resultado negativo, 

porém obtiveram em média 7,8% de lucro gerado a partir do capital investido pelos 

acionistas.  

 

4.2 Estimação das Regressões Logísticas 

Conforme citado anteriormente, antes da estimação do modelo Logit, foi realizado o 

teste Variance Inflation Factor para verificar se existia multicolinearidade entre as variáveis 

presentes, o qual não apresentou maiores problemas, conforme pode ser verificado ao final da 

Tabela 2.  

Almejando compreender se o CEO Power influencia na distribuição de dividendos e 

na recompra de ações das empresas de capital aberto listadas na B3 no período de 2010 a 

2017, foram estimadas 4 equações com base no modelo Logit. A Tabela 2 expõe os resultados 

dessas estimações. 

Percebe-se que na equação Div(1), quando a Logit foi estimada sem a presença da 

variável de interação (CEO_Power*Caixa) o poder do CEO (CEO_Power) não foi 

significante, conforme foi proposto na H1 deste estudo. Isso significa que no mercado de 

capitais brasileiro a distribuição de dividendos nas empresas não é afetada pelo poder dos 

CEOs. Tal resultado se justifica a partir da existência da Lei n° 6.404/1976, a qual obriga a 

distribuição de dividendos mínimos obrigatórios, não sendo, portanto, facultado aos CEOs 

decidir ou não pela distribuição dos mesmos. 

Porém, na equação Div (2), ao considerar a situação financeira das empresas com 

CEOs poderosos, representada pela variável de interação CEO_Power*Caixa, percebe-se que 

tanto essa variável quanto a variável CEO_Power tornam-se significativas para a distribuição 

de dividendos. Nessa ocasião, a variável CEO_Power apresenta-se positivamente relacionada 

com a distribuição de dividendos, enquanto a variável CEO_Power*Caixa apresenta relação 

negativa e ambas ao nível de 5%. A partir dessas evidências entende-se que ao considerar a 

situação financeira das empresas que possuem CEOs poderosos, quanto menor a situação 

financeira das firmas com CEOs poderosos maior é a possibilidade de ocorrer distribuição de 

dividendos.  

Entende-se portanto que, quando o CEO faz parte do CA, ou seja, quando ele é dotado 

de poder, aumenta as chances da empresa distribuir dividendos, mas em firmas que possuem 

situação financeira inferior, o poder do CEO diminui a probabilidade de distribuição de 

dividendos em 31,30%.  Tais resultados corroboram a H2 desse estudo, a qual considera que 

quando levada em consideração a situação financeira da empresa, o CEO Power influencia 

negativamente a distribuição de dividendos das empresas de capital aberto listadas na B3.  

Além desses resultados, salienta-se que foram realizados testes adicionais, segregando 

a amostra em dois grupos, sendo um grupo composto pelas observações de empresas que 

possuem CEOs poderosos e o segundo grupo com observações de empresas que não possuem 

CEOs poderosos. Os resultados a respeito da variável Caixa, a qual é utilizada para refletir a 

situação financeira da empresa, evidenciam que essa variável influencia negativamente na 

probabilidade de distribuição de dividendos das empresas com CEOs poderosos.   
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Tabela 2- Resultados das Regressões Logísticas estimadas para cada uma das variáveis dependentes de 

distribuição de dividendos e de recompra de ações (2010 a 2017) 

 Sinal 

Esperado 
Div (1) Div (2) 

Sinal  

Esperado 
Rec (3) Rec (4) 

 

CEO_Power N/A 0,328 

(0,019) 

0,823** 

(0,042) 

(+) -0,454 

(-0,45) 

-0,367 

(-0,371) 

Caixa (+) -0,437 

(-0,028) 

1,608 

(0,103) 

(+) -1,107 

(-0,123) 

-0,936 

(-0,104) 

CEO_Power*Caixa (-)  -4,863** (-)  -1,160 

(-0,129)    (-0,313)   

Tam (+) 0,419*** 

(0,027) 

0,416*** 

(0,027) 

(+) 0,168*** 

(0,019) 

0,169*** 

(0,019) 

Inv (-) 5,568* 

(0,362) 

5,501* 

(0,354) 

(-) -5,560** 

(-0,620) 

-5,569** 

(-0,619) 

Ala (-) -2,826*** 

(-0,184) 

-2,971*** 

(-0,191) 

(-) 0,072 

(0,008) 

0,070 

(0,008) 

Luc (+) 0,023 

(0,002) 

0,027 

(0,002) 

(+) 0,030 

(0,003) 

0,030 

(0,003) 

Div (-)   

 

N/A 0,095 

(0,010) 

0,092 

(0,010) 

Rec N/A 0,082 

(0,005) 

0,090 

(0,006) 

(-)  

Const  -2,506 

 

-2,545 

 

 -4,160 

 

-4,184 

 

VIF Médio 
 

1,05 1,31 
 

1,06 1,32 

Prob (HL)  0,127 0,105  0,397 0,394 

LR Chi2 (7/8)  52,650 57,240  15,70 15,81 

Pseudo R
2
  0,083 0,091  0,019 0,019 

Legenda: *** significante a 1%, ** significante a 5%, * significante a 10%. Os efeitos marginais estão 

evidenciados entre parênteses e os coeficientes acima. N/A significa nenhuma das alternativas. 

Fonte: Dados da pesquisa, 2018. 

 

 Com relação às variáveis de controle inseridas no modelo, na equação Div (2), as 

variáveis que representam o tamanho (Tamit) e a alavancagem (Alait) foram significativas ao 

nível de 1%, sendo, portanto, as características das empresas que mais contribuem para a 

distribuição de dividendos no cenário brasileiro. Estatisticamente, pode-se dizer que o efeito 

marginal médio da variável Tamit foi de 0,027, indicando que o aumento de tamanho das 

empresas aumenta a probabilidade delas distribuírem dividendos em 2,7%. Com relação a 

alavancagem, entende-se que o efeito é ao contrário, ou seja, a alavancagem diminui a 

probabilidade das empresas distribuírem dividendos em 19,10%. Tais direcionamentos das 

relações corroboram com o afirmado pela literatura (Forti et al., 2015; Vancin & Procianoy, 

2014, Vancin & Procianoy, 2016).  

 Com relação aos resultados para as equações envolvendo a recompra de ações. 

Percebe-se que, tanto na equação Rec(3) como na Rec(4), as variáveis representativas do 

poder do CEO e situação financeira das empresas não foram significativas. Tais evidências 

apontam para a rejeição da H3 do estudo, a qual preconiza que o CEO Power influencia a 

recompra de ações das empresas de capital aberto listadas na B3. 

Tal resultado contraria o argumento de Chintrakarn et al. (2018), que acredita no poder 

discricionário do CEO sobre as recompras de ações, o que seria aceito também no mercado 

acionário brasileiro. Com isto, pode-se concluir que os CEOs das empresas brasileiras 

inseridas na amostra, ao contrário dos CEOs das empresas norte-americanas, não possuem 
poder de influência sobre a recompra de ações.  
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Quanto as variáveis de controle, apenas o tamanho (Tamit) e os investimentos (Invit) 

explicam a recompra de ações, ao nível de 1% e 5% respectivamente, na equação Rec (4). Isso 

significa que quanto maior a empresa, maiores são as chances de ocorrer recompra de ações. 

Por outro lado, maiores investimentos realizados pelas empresas diminuem a possibilidade de 

ocorrer recompras de ações, uma vez que os recursos foram utilizados em despesas de capital. 

Por fim, no que se refere ao teste Hosmer-Lemeshow goodness-of-fit, o mesmo revelou 

que as quatro equações estimadas apresentam um bom nível de ajustamento aos dados, 

apresentando 12,7%, 10,5%, 39,7% e 39,4% como resultados, respectivamente. 

Salienta-se que foi verificada a existência de uma empresa que apresentou valores de 

caixa e equivalentes acima de 70% do seu ativo total em 3 anos, a mesma foi considerada um 

outlier e por isso criou-se uma dummy para controlar os efeitos da mesma sob os resultados. 

Constatou-se que nas equações logísticas dos dividendos, os resultados não se alteraram 

significativamente pela inserção da dummy, porém, nas equações de recompra, Rec(3) e 

Rec(4), a variável foi omitida em virtude de multicolinearidade perfeita. Em virtude disso, 

optou-se por apresentar todos os resultados sem o controle da dummy que representa a 

empresa outlier.   

 

4.3 Teste de Sensibilidade por meio da Estimação das Regressões OLS e Quantílicas 

Em um segundo momento, a fim de dar maior robustez aos resultados encontrados, foi 

utilizado o modelo de regressão linear múltipla, adotando o método Ordinay Least Squares 

(OLS), permitindo verificar se a significância dos resultados persistem quando utilizados o 

volume de reais utilizados na distribuição de dividendos e na recompra de ações.  

Para a estimação das regressões em OLS foram realizados os testes de Chow, Breusch-

Pagan e teste de Hausman, os quais apontaram que, para a equação Div_Valor(1) o modelo 

de painel que melhor se adequa aos dados é o de efeitos fixos, enquanto que para a equação 

Rec_Valor (2) o modelo mais adequado é o Pooled Ordinary Least Squares (POLS). Além 

desses, foram realizados também os testes para verificação de autocorrelação (teste de 

Wooldridge), heterocedasticidade (teste de Wald e teste de Breusch-Pagan/Cook-Weisberg), 

normalidade dos resíduos (teste de Jarque-Bera) e multicolinearidade (Variance Inflation 

Factor).  

Se tratando da distribuição de dividendos, por meio da equação Div_Valor(1), quando 

verificados se o CEO_Power influencia no montante distribuído aos acionistas, percebeu-se 

que não há relação significativa, confirmando as evidências da equação Div(1) trabalhada no 

tópico anterior.  

 
Tabela 3- Resultados das Regressões OLS estimadas para cada uma das variáveis dependentes de 

distribuição de dividendos e de recompra de ações (2010 a 2017) 

 Sinal  OLS Sinal  OLS 

 Esperado Div_Valor(1) Esperado Rec_Valor (2) 

CEO_Power N/A 0,003 

(0,003) 

(+) -0,001 

(0,001) 

Caixa (+) 0,005 

(0,026) 

(+) -0,008 

(0,006) 

CEO_Power*Caixa (-)  (-)  

     

Tam (+) -0,010** 

(0,004) 

(+) -0,000 

(0,000) 

Inv (-) 0,081** 

(0,039) 

(-) -0,017* 

(0,009) 

Ala (-) -0,015 

(0,014) 

(-) 0,003 

(0,004) 

Luc (+) 0,000* 

(0,000) 

(+) 0,000 

(0,000) 
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Div (-) 

 

 N/A  

Div_Valor N/A  (-) 0,019* 

(0,010) 

Rec_Valor  0,161* 

(0,096) 

  

Const  0,180*** 

(0,063) 

 0,003 

(0,005) 

VIF Médio 
  

1,05 

  

1,06 

R
2
  0,0483  0,0076 

R
2 
Ajustado  0,0421  0,0010 

Legenda: *** significante a 1%, ** significante a 5%, * significante a 10%. Variável Div_Valor calculada por: 

dividendos e JSCP pagos/ Ativo total. Variável Rec_Valor calculada por: Recompras realizadas/ Ativo total. 

Equação Div_Valor(1) estimada pelo modelo de efeitos fixos com autocorrelação e heterocedasticidade 

corrigidos e equação Rec_Valor (2) estimada por meio do modelo POLS com heterocedasticidade corrigida. 

Pressuposto da normalidade dos resíduos relaxado em decorrência do teorema do limite central. Os Erros-padrão 

estão evidenciados entre parênteses e os coeficientes acima. N/A significa nenhuma das alternativas. Fonte: 

Dados da pesquisa, 2018. 

 

Ao verificar os resultados para a recompra de ações, conforme a equação Rec_Valor 

(2), os resultados também persistem, confirmando o evidenciado pela equação Rec(3), na qual 

o poder do CEO também não influenciou a recompra de ações. 

Além da aplicação em OLS também foi feita uma análise a partir da estimação de 

regressões quantílicas, as quais foram realizadas considerando diferentes quantis da amostra, 

Q10, Q50 e Q90. Os resultados apontam que tanto para a equação Div_Valor(1) quanto para 

Rec_Valor (2) os resultados do teste de Wald evidenciam que os coeficientes não são 

estatisticamente diferentes entre os quantis analisados. Portanto, pode-se entender que ao 

longo da amostra o CEO_Power não é significante para distribuição de dividendos e recompra 

de ações.  

Logo, admite-se que no cenário brasileiro, além da legislação determinar que a 

distribuição de dividendos deva ser obrigatória, assume-se a possibilidade de existir algum 

fator que contribua para a não influencia do CEO Power nas decisões de recompra de ações, 

sendo, portanto, um fator importante a ser investigado posteriormente.  

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 O intuito desta pesquisa foi verificar a influência do CEO Power na distribuição de 

dividendos e na recompra de ações das empresas de capital aberto listadas na B3. Para isso, 

utilizou-se uma amostra compreendida por 273 empresas com ações ativas em 2018, o que 

resultou em 1.071 observações, das quais 978 referem-se as empresas que distribuíram 

dividendos, e 143 que efetuaram recompra de ações em alguns dos anos analisados, 2010 a 

2017. 

  Os dados mostram que cerca de 91,3% das empresas distribuíram dividendos 

enquanto que apenas 13,4% efetuaram operações de recompra, o que deixa claro que a prática 

de distribuição de dividendos ocorre em maior proporção do que as recompras de ações no 

Brasil. A questão da distribuição é justificada por questões legais, uma vez que existe uma lei 

que rege essa distribuição (Lei n° 6.404/1976), a qual estabelece a existência de dividendos 

mínimos obrigatórios a serem distribuídos. Como a legislação não estabelece nenhum tipo de 

obrigação para ocorrência de recompra de ações, essa é uma operação que as empresas 

brasileiras não fazem de maneira regular.  

 Com base nesses dados e com o auxílio de modelos de regressão Logit, foi possível 

responder a questão problema deste estudo, a qual foi destinada a responder sobre a influência 

do CEO Power na distribuição de dividendos e na recompra de ações das empresas de capital 
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aberto listadas na B3. As evidências apontam que empresas com CEO poderosos não 

influenciam a distribuição de dividendos, o que vai ao encontro da H1 do estudo, uma vez que 

a distribuição de dividendos no Brasil é obrigatória, sendo, portanto, difícil de o CEO exercer 

seu poder diante dessa decisão. Quando considerada a situação financeira das empresas, os 

resultados mostraram que as empresas com CEOs poderosos que estão em más condições 

financeiras tendem a distribuir dividendos, o que corrobora com a H2 do estudo, prevendo que 

quando levado em consideração a situação financeira da empresa o CEO Power influencia na 

distribuição de dividendos. A H3 do estudo argumenta que o CEO Power é capaz de 

influenciar na decisão das empresas brasileiras recomprarem ou não suas próprias ações, 

porém, os resultados evidenciaram que tal poder não influencia significativamente nesse tipo 

de decisão.  

 A partir desses achados conclui-se então que no mercado acionário brasileiro, poucas 

são as empresas que possuem CEOs considerados poderosos, o que induz a pensar que tal 

poder esteja diluído entre os outros membros da equipe da alta administração e/ou entre os 

próprios acionistas quando a concentração de propriedade é alta. 

Além disso, a não influência do CEO Power quanto a recompra de ações no mercado 

brasileiro, pode ser em virtude da alta concentração de propriedade, o que aumenta a pressão 

que os acionistas majoritários exercem sobre os CEOs e os mesmos tendem a não tomarem 

decisões que não sejam tão benéficas aos acionistas. Isso porque as recompras de ações não 

são bem vistas pelos acionistas brasileiros, uma vez que geram ganhos de capital aos 

acionistas, os quais são tributados pelo imposto de renda e diminuem o valor líquido de seus 

proventos. Por isso, no Brasil, os acionistas preferem receber dividendos a ações como formas 

de pagamento, já que os dividendos não são tributados.  

Por fim, como sugestões para trabalhos futuros, recomenda-se a verificação da 

concentração de propriedade e controle na distribuição de dividendos e recompra de ações, 

além de ser verificado quais as empresas que distribuem apenas os dividendos mínimos 

obrigatórios e aquelas que distribuem acima disso, para que seja possível uma real 

constatação da influencia do CEO Power na distribuição dividendos.  
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