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Resumo/Abstract
O objetivo desta pesquisa consiste analisar a influência dos processos de F&A nas políticas de dividendos
das companhias listadas na Brasil, Bolsa, Balcão S/A (B3) no curto e no longo prazo, nos anos de 2005 a
2020. Os dados financeiros foram coletados no banco de dados Economática® e da Thomson Reuters®,
sendo a amostra da pesquisa composta por 124 empresas não financeiras de capital aberto, que
atuaram como adquirentes nos processos de F&A. As análises foram realizadas partindo de regressões
múltiplas, com dados em painel desbalanceado pelo Método dos Momentos Generalizados, com
estimação do modelo de Hausman-Taylor. Os resultados evidenciaram que, no curto prazo, as F&A não
influenciam as Políticas de dividendos, observando-se tal influência no rendimento e no montante
distribuído aos investidores em um ano após a ocorrência dos processos, sendo também identificada a
relevância da experiência das firmas adquirentes em F&A anteriores ao se analisar os resultados no
longo prazo. Desta forma, este estudo contribui com a literatura ao adicionar o debate referente à
criação de valor aos acionistas no que tange a influência das F&A na Política de Dividendos,
evidenciando a importância da análise de investidores e analistas dos processos contábeis no curto e no
longo prazo. Para o mercado de capitais, esta pesquisa demonstra a importância das firmas em

equilibrar as ações decisões que visam o crescimento empresarial, sem deixar de atender seus
acionistas, com a distribuição de dividendos.
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FUSÕES E AQUISIÇÕES: IMPACTO DE CURTO E LONGO PRAZO NA
POLÍTICA DE DIVIDENDOS
RESUMO
O objetivo desta pesquisa consiste analisar a influência dos processos de F&A nas políticas de
dividendos das companhias listadas na Brasil, Bolsa, Balcão S/A (B3) no curto e no longo prazo,
nos anos de 2005 a 2020. Os dados financeiros foram coletados no banco de dados
Economática® e da Thomson Reuters®, sendo a amostra da pesquisa composta por 124
empresas não financeiras de capital aberto, que atuaram como adquirentes nos processos de
F&A. As análises foram realizadas partindo de regressões múltiplas, com dados em painel
desbalanceado pelo Método dos Momentos Generalizados, com estimação do modelo de
Hausman-Taylor. Os resultados evidenciaram que, no curto prazo, as F&A não influenciam as
Políticas de dividendos, observando-se tal influência no rendimento e no montante distribuído
aos investidores em um ano após a ocorrência dos processos, sendo também identificada a
relevância da experiência das firmas adquirentes em F&A anteriores ao se analisar os resultados
no longo prazo. Desta forma, este estudo contribui com a literatura ao adicionar o debate
referente à criação de valor aos acionistas no que tange a influência das F&A na Política de
Dividendos, evidenciando a importância da análise de investidores e analistas dos processos
contábeis no curto e no longo prazo. Para o mercado de capitais, esta pesquisa demonstra a
importância das firmas em equilibrar as ações decisões que visam o crescimento empresarial,
sem deixar de atender seus acionistas, com a distribuição de dividendos.
Palavras-chave: Política de dividendos; Oportunidade de crescimento; Fusões e aquisições.
1 INTRODUÇÃO
Ao considerar o processo das companhias que atuam no mercado de capitais em
demonstrar as suas intenções aos usuários das informações financeiras, a Política de Dividendos
emerge como um instrumento de comunicação ao mercado de capitais, pois evidencia as
decisões da empresa sobre reter lucros para reinvestimentos versus remunerar o capital
investido pelos acionistas com a distribuição de proventos (Gomes et al., 2015; Letaifa, 2016).
Nesse sentido, sob a ótica dos acionistas, a distribuição de dividendos é capaz de influenciar
positivamente a imagem da empresa frente a investidores potenciais, sendo as firmas
recompensadas com melhores avaliações do mercado (Alves et al., 2018; Brealey et al., 2015;
Maas et al., 2018; Miglietta et al., 2018; Ofori‐Sasu et al., 2017).
Referente à diversidade de decisões que devem ser tomadas pela empresa, diferentes
fatores são considerados como determinantes da Política de Dividendos, os quais influenciam
a distribuição de dividendos de modo positivo, como tamanho, idade e rentabilidade, ou
negativo, como o endividamento (Forti & Freitas, 2020; Leite et al., 2017). Dentre os fatores
determinantes das Políticas de Dividendos, as oportunidades de crescimento são consideradas
decisões de investimentos relevantes, tendo em vista que podem representar a redução da
distribuição de dividendos (Forti & Freitas, 2020; Silva et al., 2019), ou o incremento da
distribuição mediante o aumento de resultados futuros após as operações de investimento,
conforme evidenciam Galvão et al. (2019).
Nesse contexto, os processos de Fusões e Aquisições (F&A), além de representarem
uma decisão de investimento significativa para as empresas adquirentes/proponentes dos
processos (unidade de análise deste estudo), constituem uma reconfiguração das empresas
envolvidas (Dereeper & Turki, 2016). Diversos são os motivos pelos quais as instituições optam
por F&A como estratégia de investimento, tais como: crescimento empresarial acelerado;
reduções de custos (economias de escala); e aumento de receita com vendas (Rabier, 2017).
Também são evidenciadas na literatura critérios como: maximização de riqueza dos acionistas;

alcance de outros mercados; e diversificação dos fluxos de caixa (Angwin & Meadows, 2015;
Teerikangas & Thanos, 2018). Assim sendo, Glambosky et al. (2020) ressaltam que empresas
que costumam distribuir dividendos possuem incentivos para tomar decisões que busquem
melhorias nos retornos pós-F&A, como a busca por novos mercados e o aumento nos resultados.
Pesquisas nacionais e internacionais abordam a relação entre as F&A e as Políticas de
Dividendos, considerando: o comportamento das políticas de dividendos das firmas após o
processo de F&A (Dereeper & Turki, 2016); a análise dos fatores que afetam a distribuição de
dividendos de empresas que realizaram o processo (Kaprielyan & Brady, 2018); o desempenho
dos processos de F&A e a distribuição de dividendos (Glambosky et al., 2020); e as F&A como
forma de adquirir estabilidade e melhor atender o mercado a partir da distribuição de dividendos
(Cortés et al., 2017; Dereeper & Turki, 2016; Letaifa, 2016; Udeh & Igwe, 2013; Ye & Zhang,
2017).
No que se refere à Política de Dividendos e seu papel na definição da riqueza dos
acionistas, e considerando os processos de F&A como uma estratégia de crescimento para a
firma adquirente, que permite melhor distribuir os resultados, acredita-se que a análise dos
processos de F&A como opção de crescimento para as firmas seja relevante para melhor
predizer retornos aos acionistas. Tendo como base teórica a Teoria da Agência de Jensen e
Meckling (1976), este estudo se diferencia de outros previamente realizados por intentar
preencher o gap existente na literatura no tocante à análise dos processos de F&A na Política
de Dividendos em períodos de curto e de longo prazo.
Diante desse cenário, emerge o problema de pesquisa: qual a influência dos processos
de F&A nas políticas de dividendos das companhias listadas na B3 S/A - Brasil, Bolsa, Balcão
S/A (B3) no curto e longo prazo? Para tanto, a pesquisa tem como objetivo analisar a influência
dos processos de F&A nas políticas de dividendos das companhias listadas na Brasil, Bolsa,
Balcão S/A (B3) no curto e no longo prazo, nos anos de 2005 a 2020.
No âmbito social, esta pesquisa pretende auxiliar acionistas a diagnosticarem os
impactos potenciais das F&A sobre a Política de Dividendos após a ocorrência dos processos.
Para o mercado de forma geral, justifica-se a abordagem considerando a relevância das F&A
como uma forma de investimento utilizada para atingir as metas de crescimento e aumento no
valor da empresa (Verma & Sharma, 2017). Neste sentido, salienta-se um estudo realizado
sobre F&A que constatou que empresas brasileiras, que passaram por esses processos entre
1995 e 2016, obtiveram um crescimento de 18% por ano no retorno aos acionistas (Grupo BLB
Brasil, 2017).
No ambiente acadêmico, esta pesquisa é relevante por considerar que tanto as Políticas
de Dividendos quanto as F&A são aspectos fundamentais para as organizações (Alexandridis
et al., 2017). O entendimento sobre um maior retorno aos acionistas por meio dos resultados
das F&A nas firmas ainda é limitado (Maas et al., 2019). Ressalta-se outros aspectos que
carecem de análises em termos teóricos e empíricos: a escassez de estudos que contemplem
tanto os diferentes benefícios das F&A para as empresas, quanto as formas de retorno aos
acionistas por meio da Política de Dividendos e também dos contextos temporais dos retornos
pós-F&A (Rouzies et al., 2019).
Analisou-se a influência das F&A na política de dividendos trimestralmente a partir da
ocorrência (em que a dummy de F&A é igual a um) ou não (dummy igual a zero) dos processos
no tempo t (trimestre de análise) e ao longo dos anos (t-1, t-2 e t-3), sendo estes representados
por trimestres: -4t, -8t e -12t , sendo as variáveis tratadas a partir de defasagens distribuídas
Assim sendo, os achados da pesquisa evidenciam que as F&A não influenciam (de forma
isolada) o aumento na Política de dividendos, mas que sua influência na distribuição, status,
rendimento e taxa média de dividendos aos acionistas pode ser verificada a partir das mudanças
na estruturas das empresas adquirentes, as quais apresentam influências positivas e
significativas no longo prazo.

Assim sendo, este estudo defende que as F&A brasileiras ocorrem com a finalidade de
melhor remunerar os acionistas com a distribuição de dividendos, sendo que esse fato é
observado mediante a Política de Dividendos (mensurada pelo pagamento de proventos, retorno
e taxa de dividendos). Pretende-se, com os resultados da pesquisa, demonstrar o que é ressaltado
pela literatura e pelo mercado, salientando a necessidade dos investidores em avaliar os
impactos dos processos de F&A na Política de Dividendos de empresas brasileiras adquirentes,
em longo prazo. Os impactos positivos e significativos foram observados na Política de
Dividendos por meio da análise dos processos, no ano em que as F&A ocorreram e também nos
anos posteriores, o que pode ser observado ao longo do processo contábil.
2 FUSÕES E AQUISIÇÕES E POLÍTICA DE DIVIDENDOS
A relação entre a Política de Dividendos e seus fatores determinantes é tratada sob
diferentes enfoques na literatura internacional, sendo analisada em diversas partes do mundo.
No que tange à determinação da Política de Dividendos (representada nas pesquisas pelo
montante, status, frequência e rendimento dos pagamentos), o fator atrelado às oportunidades
de crescimento, como as F&A, podem representar efeitos negativos ou positivos na distribuição
de dividendos. Para Myers e Majluf (1984), a tendência é de que as empresas retenham insumos
e fluxos de caixa para atenderem os processos de crescimento. A literatura indica que as
oportunidades de F&A, que agregam valor às firmas, auxiliam no crescimento empresarial e
contribuem para a manutenção do pagamento de dividendos. De forma geral, os anúncios de
F&A podem causar efeitos positivos em longo prazo, principalmente em firmas pagadoras de
dividendos, tendo em vista que estas buscam fundos externos com a finalidade de manter o
retorno para os acionistas (Letaifa 2016).
Neste contexto toada, as pesquisas realizadas buscam evidenciar as relações positivas
observando diferentes aspectos da influência de processos de crescimento, em especial as F&A
na distribuição de dividendos. Udeh e Igwe (2013) analisaram se F&A apresentam efeitos
significativos no retorno sobre o capital investido e dividendos por ação de empresas nigerianas
adquirentes. As firmas foram analisadas em um período de 20 anos, sendo 10 antes e 10 após a
F&A, com base nas regressões lineares. Os autores identificaram que a sinergia criada pelas
F&A influenciou positivamente o fluxo de caixa das empresas participantes, impactando de
modo positivo o bem-estar dos acionistas em virtude do aumento nos dividendos distribuídos.
No mercado brasileiro, a pesquisa de Bortoluzzo et al. (2014) foi desenvolvida a partir
do conceito de criação de valor, que indica que a aquisição implicará em um efeito positivo no
desempenho das empresas a partir da criação de sinergia entre elas, sendo tal efeito sustentado
pela hipótese da sinergia. Assim sendo, com o objetivo de investigar F&A internacionais,
analisaram o desempenho financeiro de firmas brasileiras que realizaram operações com
empresas residentes em outros países. Foi identificado que as F&A internacionais melhoram o
desempenho das firmas participantes, sendo também evidenciado que, devido ao aspecto
gerencial, os resultados positivos podem ser observados em longo prazo, considerando a
natureza do investimento.
Em seu estudo, Letaifa (2016) investigou a Política de Dividendos antes e após a fusão
ocorrer entre duas empresas do setor farmacêutico, no ano de 2006. O autor defende que o
aumento de valor das firmas decorre do desejo dos gestores em obter bons resultados perante o
mercado. Foram realizadas análises descritivas dos índices de payout e de dividendo por ação
pago em relação ao lucro por ação, levando em conta os anúncios de pagamento de dividendos
e dos pagamentos em si. Como resultado, ele identificou que, apesar das duas empresas
participantes terem políticas diferentes antes da operação, a fusão foi bem-sucedida e a política
das empresas combinadas foi desenvolvida para atender os acionistas da firma-alvo.
Com resultados semelhantes aos de Letaifa (2016), que identificou a existência de um
ajuste no sentido de atender às expectativas dos acionistas da empresa-alvo, Dereeper & Turki

(2016) avaliaram se a Política de Dividendos da empresa fundida (ou adquirida) impacta a
Política de Dividendos após o processo de F&A de companhias abertas americanas. Para tanto,
foram analisados 815 processos ocorridos de 1985 a 2009, sendo consideradas como métricas
para a captação da Política de Dividendos: status da distribuição de dividendos, índice de payout
e dividend yeld, as quais foram relacionadas com as variáveis independentes tendo como base
modelos probit e em Ordinay Last Square (OLS). Como resultado, os autores identificaram que
a Política de Dividendos da empresa-alvo afeta a política desenvolvida para a empresa
combinada, sendo esta uma estratégia dos gestores para atender aos acionistas da empresa que
está sendo adquirida.
Segundo Hasan et al. (2017), o papel das F&A é encorajador para reformas de longo
prazo, como reestruturações, realocação de ativos e aumento de riqueza. Os autores colheram
informações de 176 acordos ocorridos, no período de 2004 a 2015, com empresas adquirentes
que atuam na Malásia, tencionando observar o efeito das F&A na riqueza dos acionistas em
longo prazo. A contribuição da pesquisa se alicerçou em desvendar o desempenho de operações
internacionais, com a análise dos retornos anormais em curto (um ano pós-F&A) e longo prazo
(dois e três anos após a operação). Como resultado, foi identificado que as adquirentes criaram
valor aos acionistas em longo prazo mediante análise do retorno anormal, ponderado pelo valor
da operação, sendo demonstrado que os efeitos são diferentes para empresas proponentes que
atuam em setores distintos.
Com o objetivo de analisar ondas de F&A em países latinos, como Argentina, Brasil,
Chile, Colômbia, México e Peru, Cortés et al. (2017) pesquisaram 2.391 anúncios de F&A. Em
suas análises, esses autores observaram duas grandes ondas de processos, uma de 1995 a 2002
e outra de 2003 a 2010, sendo também condizentes com ondas identificadas nos mercados
americanos, ingleses, europeus e asiáticos. Os resultados da pesquisa demonstram que, assim
como em mercados desenvolvidos, as motivações para a ocorrência de atividades de F&A em
países latinos corroboram os preceitos defendidos pela teoria neoclássica das fusões, sugerindo
que as firmas realizam os processos buscando reorganizar ativos disponíveis e aumentar a sua
eficiência e o atendimento às expectativas dos acionistas (Camargos & Coutinho, 2008;
Yaghoubi et al., 2016).
Amewu e Alagide (2018) contribuem para a discussão com a análise de anúncios de
F&A em mercados emergentes da África e afirmam que essa literatura concorda que os
acionistas da empresa-alvo são beneficiados pelos processos, sendo que o objetivo deles foi
avaliar se, em mercados emergentes é possível observar esse fenômeno. A amostra contou com
processos de F&A ocorridos em países africanos de 2002 a 2015, sendo considerados como
retorno aos acionistas o preço das ações e os dividendos distribuídos. A partir da análise de
eventos, os resultados da pesquisa indicam que o mercado africano reage de forma positiva a
anúncios de F&A, tendo em vista que os investidores são influenciados pelo tamanho das
empresas. Esses resultados reiteram os achados na literatura em outros mercados desenvolvidos,
a exemplo de Letaifa (2016), Dereeper e Turki (2016) e Ye e Zhang (2017), sendo também
sugerido por Amewu e Alagide (2018), que esses achados sejam estendidos a outros mercados
emergentes.
Estendendo a pesquisa de Dereeper e Turki (2016) acerca do papel da empresa
proponente e as políticas de dividendos da empresa-alvo, Kaprielyan e Brady (2018) analisaram
processos de F&A que ocorreram em diferentes países. Como principais achados, os autores
indicam que as transações ao redor do mundo são distintas daquelas ocorridas no mercado
americano, conforme demonstrado por Dereeper e Turki (2016). Os resultados de Kaprielyan e
Brady (2018) indicam que, quando a empresa adquirente provém de um país com maior
proteção aos acionistas, maior é o benefício identificado pelo mercado e, assim como Amewu
e Alagide (2018), Kaprielyan e Brady (2018) demonstraram que as operações apresentam mais
retorno quando realizadas em dinheiro, em comparação com as realizadas com estoques e

transferências de ativos como forma de pagamento. No entanto, diferente do estudo de Letaifa
(2016), foi identificado na pesquisa que a Política de Dividendos da empresa combinada está
mais relacionada com a política da empresa proponente do que com a da empresa-alvo antes da
operação.
Glambosky et al. (2020) analisaram se a Política de Dividendos da empresa adquirente
transmite informações aos investidores sobre a qualidade de suas propostas. Foram analisadas
1.844 F&A, realizadas por empresas domésticas americanas, no período de 1985 a 2014, a partir
de modelos de regressão de Mínimos Quadrados Ordinários (MQO). As descobertas
confirmaram os pressupostos da teoria da agência, sendo observado pelos autores que o
pagamento de dividendos serve para tranquilizar os investidores de que os gestores buscam
processos de F&A que sejam rentáveis e que gerem retornos aos acionistas. Neste contexto,
Glambosky et al. (2020) demonstram que operações realizadas por empresas pagadoras de
dividendos geram maiores resultados no pós-F&A do que empresas que não pagam dividendos.
A partir do pressuposto de que as firmas optam por F&A como forma de adquirir
estabilidade e melhor atender ao mercado (Letaifa, 2016; Dereeper & Turki, 2016; Cortés et al.,
2017; Udeh & Igwe, 2013; Ye & Zhang, 2017), estudos anteriores também demonstram que
operações realizadas em dinheiro como forma de pagamento obtêm maiores retornos aos
investidores (Kaprielyan & Brady, 2018; Glambosky et al., 2020). Assim sendo, observa-se que,
ainda que alguns autores indiquem a possibilidade de as oportunidades de crescimento
resultarem em redução da distribuição de dividendos, devido ao aporte necessário para o
processo (Myers & Majluf, 1984), salienta-se o objetivo final das organizações em optar por
F&A tencionando o aumento da distribuição de dividendos. Assim sendo, depreende-se que a
Política de Dividendos é influenciada pelos processos de F&A, desde que tenha um retorno
maior aos acionistas da empresa adquirente/proponente dos processos (Amewu & Alagide,
2018; Udeh & Igwe, 2013). Neste contexto, elencou-se a Hipótese 1 (H1) desta pesquisa.
H1: os processos de F&A influenciam positivamente a Política de Dividendos no
curto prazo.
Esta pesquisa considera que as F&A brasileiras ocorrem, de forma geral, com a
finalidade de melhor remunerar os acionistas, sendo isso observado a partir de um impacto
positivo na Política de Dividendos em curto prazo. De forma prática, é esperado que as F&A
influêncie a Política de Dividendos a partir de aumento nos dividendos pagos, sendo observada
uma majoração na distribuição de dividendos acionistas, incrementos no rendimento dos
dividendos (índice de payout) e na taxa de distribuição de proventos. Espera-se que a relação
entre a Política de Dividendos e os processos de F&A apresentem significância estatística,
assim como identificado por Udeh e Igwe (2013), Dereeper e Turki (2016), Cortés et al., (2017)
e Ye e Zhang (2017). Esse comportamento é esperado buscando refletir o pressuposto da Teoria
da Agência, no que tange ao objetivo de as empresas melhor atenderem às necessidades dos
acionistas minoritários, tendo em vista que um aumento nos seus resultados pode incentivar os
gestores a pagarem mais dividendos, atuando como um redutor dos custos de agência entre a
companhia e seus investidores (Kaprielyan & Brady, 2018; Glambosky et al., 2020).
Neste seguimento, pesquisas identificaram desempenho positivo nos anos posteriores às
F&A, sendo inferido pelos autores que os processos criaram valor em longo prazo para as
empresas resultantes da combinação de negócios (Angwin, 2007; Rao-Nicholson et al., 2015).
Os estudos evidenciaram que empresas mais experientes em processos de F&A apresentam
melhor desempenho financeiro, sendo este observado em longo prazo (Andonova et al., 2013;
Hu et al., 2020). Como possível explicação para os achados de pesquisas anteriores, Bortoluzzo
et al. (2014) e Vieira et al. (2017) ressaltam que os resultados das firmas podem demandar
períodos de médio e longo prazo para serem observados, considerando a magnitude dos
processos de F&A e a reestruturação que é exigida das empresas.

No que tange ao impacto na riqueza dos acionistas, Rahman e Lambkin (2015),
Miglietta et al. (2018) e Ibrahimi & Meghouar (2019) indicam que a influência das F&A na
distribuição de dividendos é observada em longo prazo devido ao aumento da receita
proveniente das sinergias geradas nos processos. Neste interim, Akpan et al. (2020) resumem a
relação entre criação de valor para as empresas participantes das operações e a atribuição de
recursos aos acionistas. Os autores defendem que, em curto prazo, existe a criação de valor ao
acionista em função do aumento do preço das ações. No entanto, os resultados vão se
desenvolvendo ao longo dos anos posteriores aos processos, sendo possível que, em longo prazo,
os resultados sejam observáveis com a distribuição de dividendos. Isso posto, apresenta-se a
Hipótese 2 (H2) deste estudo.
H2: o impacto das F&A na Política de Dividendos varia ao longo dos períodos
posteriores aos processos.
Neste sentido, espera-se observar a influência das F&A na distribuição de dividendos
em longo prazo a partir da significância estatística ao longo dos anos. Tais relações poderão ser
observadas considerando o aumento da receita proveniente das sinergias, assim como
identificado por Rahman e Lambkin (2015), Miglietta et al. (2018), Ibrahimi & Meghouar (2019)
e Akpan et al. (2020).
3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
A população deste estudo abrange todas as empresas de capital aberto listadas nos
diversos setores econômicos da B3, de 2005 a 2020, delimitando-se àquelas com informações
disponíveis no banco de dados da Economática® e visando a oportunidade do estudo. Ainda
que a coleta de dados a partir do ano de 2010 apresente maior uniformidade nas demonstrações
decorrente da adesão às normas internacionais de Contabilidade (Van Tendeloo & Vanstraelen,
2005), o início da coleta de dados da presente dissertação no ano de 2005 se justifica pela
intenção de observar fenômenos relevantes às movimentações do mercado que, ocasionadas
pela sexta onda de F&A, iniciada em 2003, passou pela crise de 2008 e segue até os dias atuais.
Constata-se que os anos de 2007 e 2008 foram marcados pelo aumento de 51% nas operações,
em comparação com o ano de 2006 (ANBIMA, 2011). Compreendeu-se, então, que aspectos
relevantes deixariam de ser abordados ao restringir o início da coleta no ano de 2010.
A amostra foi composta de forma não probabilística, por tipicidade, em que foram
considerados os seguintes critérios: i) ser uma companhia de capital aberto listada na B3, devido
à disponibilidade de dados; ii) ter dados disponíveis na base de dados Economática® para coleta
de informações; e iii) não ser componente do setor financeiro. Desta forma, foram consideradas
as companhias que: i) participaram de processos de F&A horizontais no período de 2005 a 2020;
e ii) atuaram como adquirente/proponente nas F&A (instituição que adquiriu o controle de um
ou mais negócios, segundo CPC 15 (2011). Assim sendo, as unidades de análise da pesquisa
representam empresas i (adquirentes/proponentes) dos processos. A Tabela 1 demonstra a
composição da amostra da pesquisa.
Tabela 1
Composição da Amostra da Pesquisa
Critério
Empresas ativas na B3 (a)
(-) Companhias indisponíveis na Economática®
População
(-) Companhias do setor "Financeiro"
(-) Companhias com dados inconsistentes para o cálculo das
variáveis dependentes
Companhias sem informações em Dividendos Pagos
Companhias sem informações em Dividendos Por Ação
Companhias sem informações em Dividend Yield

População (P)

100%
15,71%

Amostra (A)
448
66
382
60

21,47%
2,62%
18,32%
0,52%

82
10
70
2

Análise preliminar
63%
240
(-) Empresas que não passaram por F&A de 2005 a 2020
28,27%
108
(-) Empresas com menos de 4 anos de informações(b)
2,09%
8
Amostra Final
32,46%
124
Nota. (a) Conforme disponível em “Empresas listadas” no sítio da B3 (http://www.b3.com.br) na data de
01/03/2021. (b) Foram desconsideradas firmas com menos de 4 anos de informações visando a consistência dos
coeficientes estimados a partir dos modelos econométricos utilizados.

Conforme evidencia a Tabela 1, optou-se por analisar somente firmas que passaram por
F&A no período, seguindo a metodologia utilizada em outros estudos internacionais, como
Dereeper e Turky (2016) e Kaprielyan e Brady (2018), sendo também considerada essa seleção
em estudos que analisam outros países emergentes além do Brasil, como Cortés et al. (2017) e
em pesquisas que consideram empresas brasileiras, como Bortoluzzo et al. (2014) e Camargos
e Barbosa (2009). As companhias que passaram por F&A foram identificadas tendo como base
a SDC, disponível da Thomson Reuters®, a qual tem sido o banco de dados de referência para
pesquisas empíricas no âmbito das F&A, sendo considerado o acervo mais completo referente
à Combinações de Negócios do mercado (Bollaert & Delanghe, 2015). As companhias abertas
passaram por 617 processos de F&A como adquirentes das operações no período de 2005 a
2020.
A Tabela 2 apresenta a composição da amostra da pesquisa segregada por setores da B3
e demonstra a relação das F&A ocorridas no período de 2005 a 2020.
Tabela 2
Ocorrência de processos de F&A ao longo dos anos de 2005 a 2020
Setor Econômico CC

UP

BI

MB CNC SAU PET TI Total

Comportamento ao longo dos
anos

Amostra
42
15
23
14
12
8
6
4
124
2005
1
1
1
1
1
5
2006
5
4
2
3
14
64%
2007
2
5
3
8
4
2
3
2
29
52%
2008
14
9
8
11
4
5
4
1
56
48%
2009
8
9
4
7
6
3
5
4
46
-22%
2010
10
6
6
7
5
7
3
3
47
2%
2011
12
9
18
6
10
7
5
1
68
31%
2012
5
6
5
1
9
3
4
33
-106%
2013
15
1
5
5
5
1
2
1
35
6%
2014
16
3
5
5
2
1
2
34
-3%
2015
22
3
7
6
4
1
2
2
47
28%
2016
15
6
4
3
6
3
1
2
40
-18%
2017
18
11
2
6
2
5
1
45
11%
2018
15
15
6
2
4
3
3
48
6%
2019
11
5
4
3
7
3
2
35
-37%
2020
12
5
8
3
3
4
35
0%
Total
175 99
86
72
67
55 39 24 617
%
28% 16% 14% 12% 11% 9% 6% 4% 100%
Nota. setores econômicos: CC = Consumo cíclico; UP = Utilidade pública; BI = Bens industriais; MB = Materiais
básicos; CNC = Consumo não cíclico; SAU = Saúde; PET = Petróleo gás e biocombustíveis; TI = Tecnologia da
informação.

Conforme exposto na Tabela 2, as companhias abertas passaram por 617 processos de
F&A como adquirentes das operações no período de 2005 a 2020. Observou-se um aumento de
64%, de 2005 a 2006; igual a 52%, de 2006 a 2007; e de 46%, de 2007 a 2008, sendo estes os
períodos mais representativos. A partir da Tabela 2, pode-se inferir que períodos durante e póscrises financeiras explicam o aumento dos processos de F&A, sabendo-se que as firmas em boa
situação aproveitam para adquirir outras com maiores fragilidades econômicas, podendo se

compreender que as firmas com problemas financeiros abrem precedentes para serem
adquiridas (Martynova & Renneboog, 2008; Reddy et al., 2014).
Com a finalidade de analisar a influência das F&A na Política de dividendos, foram
consideradas como variáveis dependentes: “DIVPAG”, que representa o montante e a
regularidade dos dividendos distribuídos em milhares de dólares, divididos pelo ativo total;
Status de distribuição, representado pelo índice de “PAYOUT”, mensurado pela relação entre
os dividendos pagos e o lucro líquido; “DIVYIELD”, que evidencia o retorno que os acionistas
receberam em dividendos, sendo mensurada pela relação entre os dividendos e o preço por ação
e “TXDIV”, relacionada ao lucro por ação, comprovando o retorno de dividendos sobre o
resultado auferido pelas empresas adquirentes (Dereeper & Turky, 2016; Kaprielyan & Brady,
2018; Silva et al., 2019).
Quanto aos fatores que influenciam positivamente a Política de Dividendos: tamanho
(TAM) e “IDADE”, representados pelo logaritmo natural do ativo total e pela quantidade de
anos de existência da firma (respectivamente); crescimento dos lucros (“CRESCL”: [(Lucro
líquido t-Lucro líquido t-1)/Lucro líquido t-1]) e rentabilidade (“RENT”: (Lucro
operacional/Ativo total)) e Market to Book “MKB” e Liquidez (“LIQ”: (Ativo
circulante/Passivo circulante)). Ademais foram consideradas: liquidez ao quadrado (LIQ2) e
endividamento total (“ENDIV”: Passivo total/Patrimônio líquido), as quais tendem a influenciar
negativamente a Política de Dividendos (Alves et al., 2018; Al-Najjar, 2009; Galvão et al.,
2019; Kaprielyan & Brady, 2018).
No que tange as atividades de F&A, estas são representadas por variáveis binárias, em
que um representa a ocorrência do processo no trimestre e zero, o contrário. Como expectativa
da influência desse processo na Política de Dividendos, espera-se que apresente impacto
positivo, tendo em vista o objetivo das firmas em melhor atender ao mercado com maiores
distribuições de dividendos (Amewu & Alagide, 2018; Dereeper & Turki, 2016). Ademais,
foram analisadas a similaridade do setor de atuação (SIM_SETOR) e a experiência em processos
de F&A anteriores (EXP), estas representam medidas de qualidade das F&A que contribuem
para que os processos de F&A ocorram com sucesso e, por este motivo, espera-se que
apresentem influência positiva no retorno aos acionistas frente à Política de Dividendos
(Bomfim & Callado, 2016).
Como controle, foram considerados o crescimento das vendas (“CRESCV”: [(Receita t
- Receita t-1)/Receita t-1]; “SETOR” (dummies iguais a 1 no setor de atuação e 0 caso contrário)
e “CRISE” (dummy igual a 1 nos anos de crise e 0 caso contrário).
No que tange à regressão dos dados, as análises foram iniciadas observando os fatores
determinantes da Política de Dividendos, considerando como variável independente de
interesse, o fator relacionado à oportunidade de crescimento, representado pela F&A (Al-Najjar,
2009). Assim sendo, para testar a H1 de que “os processos de F&A influenciam positivamente
a Política de Dividendos no curto prazo.”, estimou-se a Equação (1).
DIVit = 𝛼 + β1(FDIVit) + β2(F&Ait) + β3(Controleit) + εit

(1)

Em que: DIVit = Política de Dividendos da empresa i no ano t; FDIVit = Fatores
determinantes da Política de Dividendos da empresa i no ano t; F&Ait = variáveis características
de F&A relativas à empresa i no ano t e Controleit = variáveis de controle da empresa i no ano
t.
Com a finalidade de observar o comportamento da relação entre Política de Dividendos
e F&A ao longo do tempo, para atendimento da H2 “o impacto das F&A na Política de
Dividendos varia ao longo dos períodos posteriores aos processos. ”, a Equação (2) relaciona
as mesmas variáveis apresentadas na Equação (1), permitindo observar o aspecto temporal dos
processsos de F&A na Política de Dividendos, em que as F&A foram tratadas por meio de

defasagens distribuídas pelo período t-k, onde k representam os trimestres (-4t, -8t e -12t),
representando 1, 2 e 3 anos de defasagem, respectivamente.
DIVit = 𝛼 + β1(FDIVit) + β2(F&Ait) + β3(F&Ai) t-k + β4(Controleit) + εit

(2)

A partir das Equações (1) e (2), espera-se que os fatores determinantes sejam
estatisticamente significativos em explicar o comportamento da Política de Dividendos,
apresentando sinais positivos as variáveis “TAM”, “CRESCL”, “RENT”, “MKB”, “LIQ” e
“IDADE”. Ademais, espera-se que “LIQ2” e “ENDIV” possam apresentar influências
negativas na predição da Política de Dividendos, conforme evidenciado em diversos estudos
(Al-Najjar, 2009; Forti et al., 2015; Galvão et al., 2019). No que concerne a variável “F&A”,
“SIM_SETOR” e “EXP”, é esperado que estas impactem de forma positiva a Política de
Dividendos no curto prazo (Equação (1)) e ao longo dos anos posteriores (Equação (2)),
considerando a utilização de recursos para a atividade (Myers & Majluf, 1984; Bortoluzzo et
al., 2014; Hu et al., 2020).
Os dados foram analisados inicialmente por meio da correlação se Spearman,
considerando a característica não paramétrica das informações (que apresentaram distribuição
não normal, a partir do teste de Shapiro-Wilk). Posteriormente, estes foram analisados a partir
da utilização de regressões lineares múltiplas em Generalized Method of Moments (GMM) em
painel desbalanceado.
Para garantir a robustez das análises, foram realizados testes para identificação de
problemas de multicolinearidade (Variance Inflation Factor - VIF), heteroscedasticidade
(testes de Breush-Pagan, White e Wald modificado) e autocorrelação (teste de Wooldridge),
não sendo identificadas tais características nos dados da pesquisa. No entanto, considerou-se a
existência de variáveis endógenas, as quais são recorrentes nos estudos de finanças, devido ao
fato de que as informações são geradas no mesmo local (Forti & Freitas, 2020). Desta forma,
as regressões foram estimadas por meio do estimador de Hausman-Taylor (HT), o qual se faz
adequado nessas situações, tendo em vista que se baseia em estimadores não tendenciosos de
variáveis instrumentais.
4 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS
As variáveis utilizadas nesta pesquisa foram tratadas por métodos estatísticos, os quais
permitiram a análise das relações entre as políticas de dividendos e os processos de F&A, bem
como a avaliação da influência das eficiências empresariais nos contextos apresentados. As
proxies sumarizadas na seção 3 desta pesquisa foram tratadas, inicialmente, com a finalidade
de reduzir a influência de observações atípicas (presença de outliers) nos resultados e, para
tanto, as variáveis contínuas foram winsorizadas a 1%, não recebendo esse tratamento as
variáveis representadas pelo logaritmo natural e as variáveis dummies.
Desta forma, a Tabela 3 evidencia a estatística descritiva das variáveis da pesquisa.

Tabela 3
Estatística Descritiva das Variáveis da pesquisa
Análise

Variável

Obs.

Mínimo
(min)

Máximo
(max)

Média
(mean)

Mediana Desvio Padrão
(p50)
(sd)

DIVPAG
5859
0,000
0,069
0,006
0,000
0,013
PAYOUT
5858
0,000
6,609
0,405
0,000
0,987
PD
DIVYIELD
5859
0,000
18,290
2,936
1,853
3,579
TXDIV
5858
0,000
27,577
1,876
0,828
3,678
TAM
5859
8,332
19,711
14,213
14,155
1,614
IDADE
5839
0,000
4,727
3,328
3,555
0,885
CRESCL
5857
-34,230
21,088
-0,367
-0,149
5,288
RENT
5859
-0,092
0,091
0,018
0,018
0,027
FDIV
MKB
5858
-729,3
1392,2
62,9
39,2
210,9
LIQ
5859
0,196
7,701
1,900
1,675
1,208
LIQ2
5859
0,038
59,309
5,068
2,807
8,270
ENDIV
5859
-16,539
24,444
1,797
1,259
4,155
FA
5859
0,000
1,000
0,105
0,000
0,307
F&A SIM_SETOR
5859
0,000
1,000
0,070
0,000
0,256
EXP
5859
0,000
1,000
0,024
0,000
0,153
DAG
5770
0,002
1,395
0,098
0,059
0,164
Controle
CRESCV
5769
-0,885
3,649
0,095
0,010
0,591
Nota. valores expressos em milhares de dólares (US$). PD: Política de Dividendos; FDIV: Fatores determinantes
da Política de Dividendos; F&A: variáveis de F&A e Controle: variáveis de controle.

No que concerne às variáveis representantes da Política de Dividendos, observa-se que
DIVPAG, PAYOUT, DIVYIELD e TXDIV apresentam desvios padrão relativamente altos e
superiores às suas médias, demonstrando um alto nível de dispersão dos dados, conforme
evidenciados na Tabela 3. Os comportamentos das variáveis de dividendos foram identificados
por Alves et al. (2018), que ressaltaram que a característica assimétrica e dispersa das
observações corrobora a diferença entre empresas que atuam inclusive dentro dos mesmos
setores, considerando que existem aquelas que distribuem muitos dividendos e outras que
optam por não distribuir.
Quanto aos fatores determinantes da Política de Dividendos, evidencia-se que TAM,
IDADE e LIQ apresentam médias maiores do que seu desvio padrão, sendo indicativo de que
os valores são menos dispersos em torno da média das distribuições, diferente do que foi
identificado em CRESCL, RENT, MKB, LIQ2 e ENDIV, que apresentaram comportamento
semelhante ao que foi identificado nas variáveis dependentes, com desvio-padrão maior do que
a média e maior dispersão dos dados, podendo ser indicativo de que as empresas participantes
da amostra apresentam níveis de resultado, liquidez, rentabilidade e endividamento com
características distintas.
As variáveis independentes interesse (F&A) são representadas por variáveis dummies,
nas quais, pelas médias, observa-se que 10% da amostra passou por F&A, 7% apresentaram
similaridade de setor (SIM_SETOR) e 2,4% apresentam experiência anterior em processos de
F&A (EXP). Esses comportamentos das variáveis de F&A são também evidenciados pelas
variâncias de suas distribuições, uma vez que apresentam topos altos. Apresenta-se a Tabela 4
com a correlação de Spearman (não paramétrica, considerando a distribuição não normal dos
dados), entre as variáveis de dividendos, fatores determinantes e F&A.

Tabela 4
Matriz de correlação de Spearman entre as variáveis de Política de Dividendos, seus
fatores determinantes e Fusões e Aquisições
DIVPÀG(1)
PAYOUT(2)
DIVYIELD(3)
TXDIV(4)
TAM(5)
IDADE(6)
CRESCL(7)
RENT(8)
MKB(9)
LIQ(10)
LIQ2(11)
ENDIV(12)
F&A(13)
SIM__
SETOR(14)
EXP(15)
CRESCV(16)

(1)
1
0,901*
0,494*
0,486*
0,179*
0,085*
0,127*
0,382*
0,252*
0,174*
0,174*
-0,093*
0,026

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

1
0,469*
0,616*
0,186*
0,077*
0,152*
0,411*
0,435*
0,169*
0,169*
-0,075*
0,026

1
0,730*
0,175*
0,027
0,095*
0,359*
0,188*
0,212*
0,212*
-0,058*
0,048*

1
0,172*
0,026
0,102*
0,424*
0,656*
0,225*
0,225*
-0,098*
0,043*

1
-0,060*
0,028
0,123*
0,134*
-0,081*
-0,081*
0,331*
0,109*

1
0,007
-0,015
0,032
0,000
0,000
-0,032
-0,042*

1
0,266*
0,030
0,060*
0,060*
-0,077*
0,014

1
0,316*
0,107*
0,107*
-0,087*
0,048*

(9)

(10)

(11)

(12)

1
0,193*
1
0,193* 1,00*
1
-0,066* -0,289* -0,289*
1
0,055* 0,049* 0,049* 0,016

(13)

(14)

(15)

(16)

1

0,018 0,022 0,047* 0,044* 0,065* -0,063* 0,016 0,039* 0,050* 0,064* 0,064* 0,006 0,804*
1
0,016 0,014 0,021 0,027 0,072* -0,014 0,002 0,042* 0,043* 0,019 0,019 -0,003 0,455* 0,332*
1
0,065* 0,051* -0,031 -0,058* 0,006 0,035* 0,146* 0,102* -0,045* -0,027 -0,027 0,006 -0,023 -0,035* -0,013

1

Nota. *é significante ao nível de 1%. Em destaque, as correlações entre as variáveis de F&A com a Política de
Dividendos e seus fatores determinantes.

A Tabela 4 permite se observar que dentre as variáveis de dividendos e seus fatores
determinantes, os maiores graus de correlação linear positiva ocorrem entre as variáveis de
dividendos (DIVPAG, PAYOUT, DIVYIELD e TXDIV) e MKB e RENT, sendo todas elas
significativas estatisticamente a 1%, tendo maior força entre MKB e TXDIV, igual a +0,656
tendo em vista que ambas as mensurações evidenciam movimentações do mercado (valor de
mercado e dividendos por ação). Outra relação que apresentou maior força refere-se a RENT e
MKB com TXDIV (igual a +0,424 e +0,656, respectivamente), podendo tal fato ser explicado
pela evidenciação de que empresas com maiores índices de rentabilidade podem apresentar
maiores distribuições de dividendos.
No que concerne aos outros fatores determinantes da Política de Dividendos, salientase que TAM, IDADE, CRESCL, RENT, MKB e LIQ apresentaram coeficientes de correlação
positiva, conforme inicialmente indicado pela literatura (Al-Najjar, 2009; Galvão et al., 2019).
Ademais, ENDIV, conforme preconizado por Forti et al. (2020), apresentou correlação negativa
com as variáveis representantes da distribuição de dividendos. No entanto, com um
comportamento diferente, a LIQ2 não evidencia conforme o esperado, sinal negativo, não sendo
possível observar o comportamento esperado de que em dado nível de liquidez, as firmas
apresentam um ponto de inflexão em que reduzem a distribuição de dividendos aos acionistas.
Quanto às variáveis de F&A, observa-se correlações positivas com as variáveis dependentes,
indicando que o seu crescimento ocorre no mesmo sentido, apesar de apresentarem correlações
fracas.
Com a finalidade de analisar a H1 desta pesquisa: “os processos de F&A influenciam
positivamente a Política de Dividendos no curto prazo.”, a Tabela 5 demonstra a relação entre
a Política de Dividendos e seus fatores determinantes, levando em conta as F&A como
oportunidades de crescimento.
Tabela 5
Relação entre Política de Dividendos, seus fatores determinantes e Fusões e Aquisições
Variáveis
Constante
TVexogenous
MKB
LIQ2
IDADE

(1)
DIVPAG
0.006

Erro
padrão
(0.005)

(2)
PAYOUT
-0.365

Erro
padrão
(0.345)

(3)
DIVYIELD
-0.560

Erro
padrão
(1.501)

(4)
TXDIV
-1.387

Erro
padrão
(1.336)

0.000
0.000
-0.001

(0.000)
(0.000)
(0.000)

0.001***
0.001
-0.040

(0.000)
(0.006)
(0.027)

-0.000
-0.057***
-0.006

(0.000)
(0.019)
(0.126)

0.009***
-0.050**
0.144

(0.000)
(0.020)
(0.112)

F&A
SIM_SETOR
EXP
CRESCV
CRISE
TVendogenous
TAM
CRESCL
RENT
LIQ
ENDIV
TIexogenous –
Controle Setorial
Observações
Firmas
Pseudo-R2
Teste F
Modelo

0.000
-0.000
-0.001
0.000*
0.001*

(0.001)
(0.001)
(0.001)
(0.000)
(0.001)

0.023
-0.048
-0.015
0.005
-0.002

(0.071)
(0.081)
(0.090)
(0.021)
(0.049)

0.045
0.467*
-0.323
-0.048
-0.120

(0.219)
(0.248)
(0.275)
(0.063)
(0.155)

0.190
-0.044
-0.400
-0.150**
0.043

(0.235)
(0.265)
(0.296)
(0.068)
(0.164)

0.000
0.000
0.073***
-0.000
-0.000*
Sim

(0.000)
(0.000)
(0.007)
(0.001)
(0.000)

0.052**
0.000
-0.116
0.003
0.001
Sim

(0.021)
(0.002)
(0.573)
(0.042)
(0.003)

0.113
-0.004
6.418***
0.481***
-0.009
Sim

(0.078)
(0.007)
(1.762)
(0.130)
(0.010)

0.087
-0.010
9.843***
0.309**
-0.019*
Sim

(0.077)
(0.008)
(1.887)
(0.139)
(0.011)

5,747
124
0,1745
0,0000
HT

5,747
124
0,0622
0,0000
HT

5,747
124
0,3213
0,0000
HT

5,747
124
0,1382
0,0000
HT

Nota. Modelos 1 a 4 estimados pela Equação (1). ***, ** e * dizem respeito às significâncias ao nível de 1%, 5%
e 10%, respectivamente. TV = time varying indica as variáveis que variam ao longo do tempo; TI = time invariant,
representa as variáveis invariantes no tempo; Endogenous = variáveis endógenas do modelo segundo a literatura
e Exógenous = variáveis exógenas do modelo (controle setorial). HT = Hausman-Taylor. Com exceção das
variáveis binárias, os coeficientes são representados em milhares de dólares (US$). Valores entre parênteses
demonstram o erro padrão.

Conforme evidencia a Tabela 5, todas as estimações realizadas pela Equação (1)
(modelos de 1 a 4) foram estimadas pelo método de HT, sendo possível observar que as
variáveis independentes são eficientes em predizer o comportamento das variáveis dependentes,
conforme a significância a 1%, evidenciada pelo Teste F de significância global.
No que tange à influência das F&A, na Política de Dividendos observou-se que apesar
do sinal do coeficiente estar de acordo com o que é apresentado em outras pesquisas (Cortés et
al., 2017; Dereeper & Turki, 2016), ele não se mostra relevante (não apresenta significância
estatística individual, a partir do teste t), logo, não é possível realizar inferências acerca da
relação entre eles. Quanto ao Pseudo-R2, observa-se que DIVYIELD (modelo 3) e DIVPAG
(modelo 1) apresentam maiores coeficientes (0,3213 e 0,1745, respectivamente) sendo possível
inferir que o efeito das F&A na Política de Dividendos pode ser melhor observado pelo retorno
aos acionistas (DIVYIELD) e pelo montante (regularidade) em que os proventos são
distribuídos, a partir do DIVPAG.
Partir do comportamento de SIM_SETOR, observa-se resultado semelhante ao que é
esperado pela literatura, ao se averiguar DIVYIELD (apresenta significância estatística a 10%),
podendo ser indicativo de existir certa tendência de que quando as F&A ocorrem entre empresas
que atuam no mesmo setor, podem apresentar cerca de US$ 0,467 (em média) de aumento no
retorno dos dividendos aos acionistas após a operação. Nos casos em que as firmas apresentam
setores similares, a literatura indica que os mecanismos de criação de valor são maximizados,
uma vez que favorecem a obtenção de sinergias baseadas em eficiências de escala e escopo
(Bomfim & Callado, 2016). Nada foi possível inferir acerca da experiência (EXP) das firmas
em processos de F&A anteriores, tendo em vista que esta não apresentou significância
estatística em predizer a Política de Dividendos.
No que concerne aos outros fatores determinantes da Política de Dividendos, salientase a significância a 1% do MKB, o que apresentou o comportamento esperado em PAYOUT
(Modelo 2) e TXDIV (Modelo 4), sendo possível depreender que a cada incremento de MKB,
há tendência de aumentar em US$ 0,001 o PAYOUT da firma combinada e em US$ 0,009 a
taxa de retorno dos dividendos. A partir deste resultado, observa-se que tal comportamento vai

ao encontro do que é indicado por Lintner (1956), ao ressaltar que empresas que mais
distribuem dividendos são bem-vistas pelo mercado.
Quanto às variáveis de liquidez, observou-se que LIQ apresentou sinal positivo e
significativo em predizer o comportamento de DIVYIELD (1%) e TXDIV (5%), ou seja, a cada
1 dólar de incremento na liquidez da firma, há um aumento de US$ 0,481 e US$ 0,309 no
retorno aos acionistas e na taxa de dividendos distribuídos, confirmando o que é evidenciado
por Linter (1956), de que firmas que apresentam maiores índices de liquidez apresentam
maiores fluxos de caixa e distribuem mais dividendos.
A influência negativa de LIQ2 para DIVYIELD (significante a 1%) e para TXDIV
(significante a 5%), indica que a cada incremento de LIQ2, é observada uma redução no retorno
aos acionistas e na taxa de distribuição de dividendos, em US$ 0,057 e US$ 0,050,
respectivamente. Tal comportamento corrobora o que é indicado pela literatura de Política de
Dividendos, evidenciando o comportamento não linear da distribuição de dividendos, atingindo
um ponto de inflexão em que a distribuição passa a reduzir a medida em que a liquidez aumenta,
conforme comentado por Forti et al. (2015).
Quanto à RENT, esta apresentou coeficientes positivos e significantes a 1% em predizer
DIVPAG, DIVYIELD e TXDIV, não sendo possível realizar inferências sobre o índice de
PAYOUT. A partir dos resultados, identificou-se que a cada incremento na rentabilidade das
empresas, os dividendos pagos são majorados em US$ 0,073, o retorno da distribuição, em
US$ 6,418 e a taxa de média de pagamento em US$ 9,843. Tais inferências vão ao encontro do
que fora identificado por Alves et al. (2018), demonstrando o comportamento esperado de que
empresas mais rentáveis dispendem maiores recursos para financiar processos de crescimento
sem que prejudique a distribuição de dividendos.
No que tange o tamanho empresarial (TAM), este apresentou significância estatística a
5%, sendo indicativo de que empresas com maiores ativos totais, pode-se observar um aumento
de US$ 0,052 de aumento no status dos dividendos distribuídos. Tal resultado corrobora o que
é indicado por Forti et al. (2015), que afirmam que firmas maiores apresentam maior capacidade
de sustentar suas atividades, sem apresentar redução no retorno aos investidores.
A relação entre o ENDIV das empresas e a Política de Dividendos confirmou a literatura
ao predizer DIVPAG e TXDIV com sinal negativo e significativo a 10%. Apesar de ser
observados coeficientes baixos, indicando reduções de US$ 0,000 na distribuição de dividendos
(DIVPAG) e US$ 0,019 na taxa média de dividendos (TXDIV), o comportamento de tal
variável corrobora o que demonstram Dereeper e Turki (2016) e Galvão et al. (2019),
destacando que quanto maior o nível de endividamento total das empresas, menor a distribuição
de dividendos e a taxa média. Ademais, ressalta-se que sobre a IDADE e o crescimento dos
lucros (CRESCL) nada é possível inferir sobre a influência destes fatores na Política de
Dividendos, tendo em vista que não apresentaram significância estatística.
Quanto ao comportamento do crescimento das vendas (CRESCV), este é considerado
como controle de características que são relacionadas de forma mais direta ao setor em que as
firmas atuam, tendo em vista que diferentes atividades apresentam registros de receitas de
formas distintas (Vancin & Procianoy, 2016). Assim sendo, observa-se significância estatística
a 10% em DIVPAG, e ao apresentar coeficiente positivo, pode ser indicativo de que o
crescimento das vendas influencia positivamente a distribuição de dividendos, contribuindo
para maiores resultados e distribuições. No entanto, ao observar a relação entre CRESCV e a
taxa média de dividendos, o coeficiente indica redução em US$ 0,150 em TXDIV, não sendo
possível tecer inferências acerca do crescimento das vendas sobre a Política de Dividendos,
considerando também a diversidade de setores e tipos de negócios que compõem a amostra da
pesquisa.
A partir dos resultados evidenciados na Tabela 5, pode-se inferir que as F&A funcionam
como redutores de custos de agência, principalmente, quando os processos ocorrem entre

empresas que atuam no mesmo setor (SIM_SETOR), tendo em vista a significância estatística
a 10% em predizer DIVYIELD. Esse fato pode ser analisado a partir do efeito positivo dos
processos entre empresas de setores semelhantes em retornar aos acionistas a partir da
distribuição de dividendos, evidenciando certo controle das ações dos tomadores de decisão.
Neste contexto, Jensen e Meckling (1976) e Jensen (1986) ressaltam que o fato de as firmas
pagarem mais dividendos pode ser um demonstrativo das atividades dos gestores, no que se
refere à administração dos fluxos de caixa das empresas, levando em conta tanto as atividades
da entidade quanto a remuneração dos investidores.
Quanto à relação entre os processos de F&A e as Políticas de dividendos, apesar de se
ter confirmado o comportamento esperado quanto à influência F&A na Política de Dividendos
(com sinal positivo), rejeita-se a H1 da pesquisa, tendo em vista que as relações não
apresentaram significância estatística de forma individual, e por isso, não é possível realizar
inferências acerca desta relação. Com a finalidade de observar o aspecto temporal, para atender
a H2 da pesquisa: “o impacto das F&A na Política de Dividendos varia ao longo dos períodos
posteriores aos processos.”, as variáveis foram estimadas a partir da Equação (2), conforme
evidencia a Tabela 6.
Tabela 6
Relação entre Política de Dividendos, seus fatores determinantes e Fusões e Aquisições
ao longo do tempo
Variáveis
Constant
TVexogenous
MKB
LIQ2
IDADE
(-4t)F&A
(-8t)F&A
(-12t) F&A
(-4t)SIM_SETOR
(-8t)SIM_SETOR
(-12t)SIM_SETOR
(-4t)EXP
(-8t)EXP
(-12t)EXP
CRESCV
CRISE
TVendogenous
TAM
CRESCL
RENT
LIQ
ENDIV
TIexogenous –
Controle Setorial
Observações
Firmas
Pseudo-R2
Teste F
Modelo

(5)
DIVPAG
0.009

Erro
padrão
(0.007)

(6)
PAYOUT
-0.079

Erro
padrão
(0.463)

(7)
DIVYIELD
1.078

Erro
padrão
(2.215)

(8)
TXDIV
-0.133

Erro
padrão
(1.847)

0.000
0.000
-0.002***
0.002**
0.001
-0.000
-0.002
-0.001
0.000
-0.001
-0.001
-0.002
0.000
0.001

(0.000)
(0.000)
(0.001)
(0.001)
(0.001)
(0.001)
(0.001)
(0.001)
(0.001)
(0.001)
(0.001)
(0.001)
(0.000)
(0.001)

0.001***
0.001
-0.085**
0.069
0.057
-0.010
0.005
-0.127
-0.025
-0.109
-0.040
0.008
0.006
-0.017

(0.000)
(0.008)
(0.041)
(0.085)
(0.086)
(0.085)
(0.097)
(0.096)
(0.095)
(0.110)
(0.108)
(0.105)
(0.024)
(0.116)

0.000
-0.116***
-0.592***
0.493*
0.410
-0.024
-0.198
-0.480
-0.137
0.968***
-0.453
0.520
-0.024
0.836**

(0.000)
(0.026)
(0.214)
(0.258)
(0.260)
(0.256)
(0.295)
(0.292)
(0.288)
(0.332)
(0.327)
(0.318)
(0.072)
(0.358)

0.010***
-0.071**
-0.230
0.124
0.051
-0.258
-0.179
-0.072
0.301
-0.364
0.204
0.413
-0.139*
-0.271

(0.000)
(0.028)
(0.174)
(0.285)
(0.287)
(0.283)
(0.325)
(0.323)
(0.318)
(0.367)
(0.361)
(0.351)
(0.080)
(0.391)

0.000
0.000
0.072***
-0.000
-0.000
Sim

(0.000)
(0.000)
(0.009)
(0.001)
(0.000)

0.049*
0.001
0.242
-0.017
0.001
Sim

(0.028)
(0.003)
(0.730)
(0.057)
(0.004)

0.139
-0.004
6.994***
0.825***
-0.010
Sim

(0.112)
(0.009)
(2.225)
(0.179)
(0.011)

0.086
-0.011
11.160***
0.414**
-0.014
Sim

(0.107)
(0.009)
(2.450)
(0.194)
(0.012)

4129
123
0,2733
0,0000
HT

4129
123
0,1030
0,0000
HT

4129
123
0,4393
0,0000
HT

4129
123
0,1952
0,0000
HT

Nota. Modelos 5 a 8 estimados pela Equação (2). ***, ** e * dizem respeito às significâncias ao nível de 1%, 5%
e 10%, respectivamente. TV = time varying indica as variáveis que variam ao longo do tempo; TI = time invariant,
representa as variáveis invariantes no tempo; Endogenous = variáveis endógenas do modelo segundo a literatura
e Exógenous = variáveis exógenas do modelo (controle setorial). HT = Hausman-Taylor. Com exceção das

variáveis binárias, os coeficientes são representados em milhares de dólares (US$). Valores entre parênteses
demonstram o erro padrão.

A partir da Tabela 6, observa-se os modelos 5, 6, 7 e 8, cujos coeficientes foram
estimados pela Equação (2). Assim como os resultados evidenciados na Tabela 5, os modelos
foram estimados pelo método de HT, sendo mantida a significância estatística global do modelo
(teste F significante a 1%), sendo possível inferir que as variáveis dependentes, de forma geral,
são eficientes em predizer o comportamento das variáveis dependentes.
Confirmando o comportamento apresentado nos modelos estimados pela Equação (1),
os modelos que apresentam maior Pseudo-R2 são DIVYIELD (modelo 7) e DIVPAG (modelo
5), igual a 0,4393 e 0,2733, respectivamente. No entanto, observa-se um aumento geral no
Pseudo-R2 de todos os modelos, indicando que ao analisar o aspecto temporal, pode-se observar
melhoras nos ajustes das estimações de 0,098 pontos percentuais (pp.) para DIVPAG; 0,034 pp.
para PAYOUT; 0,12 pp. no modelo em que a dependente é DIVYIELD e 0,04 pp. para TXDIV.
Tal comportamento corrobora o que é alicerce do estudo de Hasan et al. (2017), indicando a
criação de valor para os acionistas a partir da análise das F&A no longo prazo.
Diferente do que foi identificado na Tabela 6, a influência das F&A na Política de
dividendos se mostra significativa no longo prazo. Após um ano, evidencia-se a significância a
5% das F&A defasadas em quatro trimestres ((-4t)F&A) em predizer DIVPAG, indicando um
incremento de US$ 0,002 no montante dos dividendos pagos aos acionistas. Tal comportamento
também é observado ao observar a significância a 10% de (-4t)F&A em predizer DIVYIELD,
em que evidencia ser possível observar um aumento de US$ 0,493 no rendimento dos
dividendos cerca de um ano após a ocorrência dos processos de F&A. Salienta-se que, no que
tange a influência dos processos de F&A ocorridos em 2 e 3 anos ((-8t)F&A e (-12t)F&A,
respectivamente) anteriores, não foi observado significância estatística.
A influência positiva das F&A, na Política de Dividendos, corrobora o que é identificado
por Amewu e Alagide (2018), ao demonstrarem que os processos podem contribuir, de alguma
forma, para o aumento do retorno aos acionistas. A partir da observação de processos que
ocorreram 4 trimestres antes do período de análise da Política de Dividendos ((-4t)F&A), é
possível inferir que o efeito das F&A na Política de Dividendos influencia de forma positiva os
resultados que são repassados aos acionistas a partir da distribuição e do rendimento de
dividendos, evidenciando a criação de valor das empresas adquirentes aos seus investidores.
Tal comportamento corrobora o que é evidenciado por pesquisas anteriores (Dereeper & Turky,
2016; Kaprielyan & Brady, 2018).
No que concerne a experiência das empresas adquirentes/proponentes em processos de
F&A anteriores, no longo prazo, observou-se comportamento diferente da análise no curto
prazo. Ao observar as F&A ocorridas em 4 trimestres anteriores, os resultados indicam que,
cerca de 1 ano após a ocorrência dos processos (-4t)F&A, quanto maior a experiência das
empresas proponentes, (-4t)EXP, os acionistas são beneficiados a partir do incremento de
US$ 0,968 no rendimento dos dividendos. A experiência em processos de F&A anteriores
representam um indicativo de sucesso, sendo evidenciado por diferentes estudos que, quanto
maior a experiência de empresas adquirentes em F&A, maior é a probabilidade de sucesso da
empresa combinada. O fator experiência em processos anteriores permite que as firmas
adquirentes minimizem os riscos da integração e apresentem maiores habilidades de
transformar a complexidade dos negócios em valor para os seus acionistas (Bortoluzzo et al.,
2014; Hu et al., 2020).
Também diferente do que é indicado pela literatura quanto a importância da similaridade
de setores entre as firmas combinadas (e do que foi identificado na análise de curto prazo),
SIM_SETOR não apresentou significância estatística no longo prazo, não sendo possível
realizar inferências acerca da sua influência na Política de Dividendos. Quanto aos fatores
determinantes da Política de Dividendos, observou-se que os resultados seguiram, no longo

prazo, os mesmos comportamentos observados nas análises de curto prazo (conforme
evidenciados na Tabela 5). Tal fato pode ser explicado ao considerar que os fatores são relativos
à características das firmas, assim como as atividades operacionais das empresas, bem como
sua posição no mercado em que atuam, conforme é explicado em pesquisas anteriores (Forti &
Freitas, 2020; Leite et al., 2017).
Assim sendo, ao observar a influência dos processos de F&A na Política de Dividendos
ao longo dos anos, os resultados apresentados indicam não ser possível rejeitar a H2 da pesquisa,
tendo em vista a indicação de que, cerca de um ano após a ocorrência dos processos, pode ser
possível observar certo incremento no rendimento dos dividendos, DIVYIELD, e no montante
de dividendos que é distribuído, DIVPAG. O sinal positivo identificado concorda com a
literatura de F&A, já que analisa as fontes de crescimento externas (Rabier, 2017; Thanos et al.,
2020; Verma & Sharma, 2017), como fatores que contribuem para a distribuição de recursos
aos acionistas devido aos resultados auferidos pela empresa combinada.
A análise da criação de valor aos acionistas, no longo prazo, os resultados indicam que
a influência das F&A na Política de Dividendos podem ser observados pelos investidores a
médio e curto prazos, considerando a complexidade dos processos (Rahman & Lambkin, 2015;
Miglietta et al., 2018; Ibrahimi & Meghouar, 2019). Neste sentido, indica-se que tais resultados
possam também ser observados a partir das eficiências que são geradas a partir da reestruturação
das empresas resultantes de fusões ou aquisições, tendo em vista a possibilidade destas em
alcançar novos mercados, melhorar processos produtivos e auferir maiores receitas.
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
A presente pesquisa teve como objetivo analisar a influência dos processos de F&A nas
políticas de dividendos das companhias listadas na Brasil, Bolsa, Balcão S/A (B3) no curto e
no longo prazo, nos anos de 2005 a 2020. Para tanto, foram elencadas duas hipóteses para o
desenvolvimento do estudo. As variáveis foram analisadas por meio de estatística descritiva,
correlações lineares e as regressões lineares por GMM, as quais foram estimadas pelo modelo
de Hausman-Taylor.
A primeira hipótese elencada para a pesquisa indica que no curto prazo, a Política de
Dividendos é influenciada positivamente pelos processos de F&A. Os resultados indicaram que,
de forma isolada, as F&A não são eficientes em predizer o comportamento das Políticas de
Dividendos no ano em que os processos acontecem, rejeitando-se a primeira hipótese do estudo
e não sendo possível confirmar o que é indicado pela literatura (Dereeper & Turki, 2016). No
entanto, ao avaliar a qualidade das F&A a partir da similaridade do setor (SIM_SETOR),
observou-se que existe certa tendência em aumentar o rendimento dos dividendos (DIVYIELD),
sendo possível inferir que quando as firmas adquirentes já passaram por F&A anteriores, estas
podem atuar minimizando os riscos que são inerentes aos processos.
Para análise da influência das F&A na Política de Dividendos ao longo do tempo, a
segunda Hipótese do estudo indicou que o impacto das F&A na Política de Dividendos varia
ao longo dos períodos posteriores aos processos. A partir da estimação dos modelos, foi possível
observar que, cerca de um ano após os processos de F&A, estes influenciam de forma positiva
e significativa a distribuição de dividendos (DIVPAG) e o rendimento dos dividendos
(DIVYIELD), não sendo possível então rejeitar a H2 da pesquisa. Ademais, diferente do que
fora identificado no curto prazo, não foi possível ser inferido acerca da similaridade do setor
(SIM_SETOR). No entanto, chama-se atenção para a significância estatística identificada na
experiência em processos de F&A anteriores (EXP), que apresentou um incremento no
rendimento dos dividendos (DIVYIELD) cerca de um ano após a ocorrência das F&A.
O comportamento da experiência em processos de F&A anteriores reforça o que é
indicado por Hu et al. (2020) que explicam que a experiência das firmas proponentes em
processos anteriores, auxilia no sucesso das operações. Bortoluzzo et al. (2014) demonstram

que o comportamento oposto pode ser explicado indicando que a distribuição de dividendos é
reduzida, tendo em vista o período de adaptação da firma combinada. Quanto aos fatores
determinantes da Política de Dividendos, observou-se que tanto no curto quanto no longo prazo,
as características das firmas apresentaram os mesmos comportamentos ao predizer as variáveis
dependentes.
Os resultados da pesquisa, de forma geral, contribuem para o atendimento de um dos
pressupostos da Teoria da Agência, que consiste na proteção aos acionistas minoritários
(Lintner, 1956), principalmente na ocorrência de processos de F&A (Kaprielyan & Brady,
2018). A rejeição da primeira hipótese da pesquisa, de que a Política de Dividendos é
influenciada pelos processos de F&A, pode ser explicada pela complexidade dos processos, não
sendo possível visualizar esse impacto puramente pela ocorrência ou não da F&A como uma
variável binária a curto prazo. Já no longo prazo, outros fatores influenciam para que os
processos sejam bem sucedidos e que possam efetivamente gerar valor aos acionistas, a
exemplo da experiência da empresa adquirente em processos de F&A anteriores.
Empiricamente, a pesquisa contribui para a literatura existente no que tange à análise da
influência das F&A na Política de Dividendos das empresas, corroborando Amewu e Alagide
(2018), Dereeper e Turki (2016) e Glendening et al. (2016), que defendem a geração de valor
aos acionistas pelas F&A, para aumentar os dividendos. A contribuição empírica se dá pela
análise de curto e longo prazos das F&A, a partir de medidas de qualidade dos processos, como
experiência em processos de F&A anteriores e similaridade de setor entre as firmas combinadas
(Camargos & Barbosa, 2009; Maas et al., 2018; Ibrahimi & Meguar, 2019), buscando suprir o
gap na literatura nacional que diz respeito à análise de aspectos distintos dos processos A
pesquisa contribui evidenciando os retornos em longo prazo das F&A, sabendo-se que ainda
que em curto prazo as expectativas de resultado não sejam atendidas, elas seguem sendo
estratégias legítimas para o crescimento empresarial (Vieira et al., 2017).
No que concerne à sociedade, esta pesquisa demonstra de que forma os processos de
F&A podem ser positivos para as organizações e para o desenvolvimento do mercado,
considerando que os motivos que levam as empresas a optarem por se fundir ou adquirir outra
empresa, tem como propósito atender aos seus acionistas. Ainda que exista inúmeros objetivos
que levam às empresas a optarem por F&A, observou-se que o aspecto social acaba sendo
beneficiado frente aos processos, tendo em vista que, com o aumento de tamanho das empresas,
estas acabam contribuindo com custos políticos da sua nova constituição, impactando no
pagamento de impostos. Para o mercado, o presente estudo se faz relevante ao evidenciar a
busca das empresas brasileiras de capital aberto em diversificar o risco e suas atividades, e
assimilar novas competências com a obtenção de sinergias em processos de F&A, evidenciando
aos acionistas a sua intenção em crescer sem prejudicar a distribuição de proventos.
Quanto às limitações da pesquisa, salienta-se a mensuração das variáveis relativas à
Política de Dividendos, as quais são representadas no estudo de forma quantitativa, não sendo
possível analisar os aspectos qualitativos das Políticas de Dividendos como aspectos individuais
das firmas. Quanto às variáveis de F&A, salienta-se que foram analisadas em virtude da sua
ocorrência ou não no trimestre em questão, não sendo possível avaliar o tamanho relativo das
operações (mensurados pelo valor da negociação sobre o ativo total da empresa adquirente),
tendo em vista a não divulgação de grande parte dos processos de seus valores negociados.
Diante deste contexto, sugere-se em pesquisas futuras, analisar aspectos qualitativos dos
processos de F&A e sua influência no mercado de capitais a partir de análise de preços de ações
e flutuações de mercado.
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