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DETERMINANTES DA DISTRIBUIÇÃO DE DIVIDENDOS NO BRASIL: UMA 
ANÁLISE ENTRE FLEXIBILIDADE FINANCEIRA E POLÍTICA DE 

DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADOS 
 

Resumo 
 
A literatura financeira tem apontado que ainda não existem resultados consensuais quando se 
trata do tema dividendo. Apesar da escassez de estudos sobre o tema, a flexibilidade 
financeira vem sendo considerada um elemento importante que pode auxiliar na compreensão 
das decisões pertinentes à distribuição de resultados. A capacidade de endividamento vem 
sendo apontada como o principal mecanismo fornecedor de flexibilidade. Assim, o objetivo 
desta pesquisa consistiu em analisar a influência da flexibilidade financeira, exercida sob a 
forma de capacidade de endividamento, na distribuição de dividendos das empresas 
brasileiras. Para tanto, foram analisadas 614 companhias de capital aberto com dados 
disponíveis na Economática no período compreendido entre 2011 e 2016. Em termos 
econométricos, optou-se pela utilização de regressão multivariada com dados em painel, 
sendo utilizados modelos de regressão Tobit e Probit. Foi possível constatar que empresas 
detentoras de capacidade de endividamento distribuem um maior volume de dividendos, 
conforme previa a hipótese de pesquisa. De forma adicional, os resultados demonstraram que 
empresas maiores, mais lucrativas, mais líquidas e com maiores oportunidades de crescimento 
distribuem mais dividendos, enquanto que empresas mais endividadas, com maior volume de 
investimentos e com resultados mais voláteis distribuem uma menor proporção de seus 
resultados, corroborando com a literatura.  
 
Palavras-chave: Flexibilidade financeira; Capacidade de endividamento; Dividendos. 
 
Área temática do evento: Mercados Financeiro, de Crédito e de Capitais. 
 
1 INTRODUÇÃO 
 

As primeiras discussões sobre dividendos centravam-se em demonstrar a relevância ou 
irrelevância da política de distribuição para a maximização do valor da empresa. Lintner 
(1956) e Gordon (1959) foram os pioneiros na escola da relevância, ao defenderem que os 
investidores preferem os dividendos presentes, ao ganho de capital futuro. Em contrapartida, 
Miller e Modigliani (1961) defendiam a irrelevância dos dividendos para o valor da empresa. 
Devido à incessante discussão sobre o tema, Black (1976) tratou os dividendos como um 
enigma indecifrável.  

Desde então, foram surgindo correntes teóricas que atribuíram novas explicações para 
o tema. Fatores como a assimetria de informação, custos de agência e tributação foram sendo 
inseridos às análises e fornecendo novas evidências para a literatura. Porém, apesar das novas 
perspectivas, ainda é possível observar a falta de consenso sobre o tema (FERREIRA 
JÚNIOR et al., 2010; FORTI; PEIXOTO; ALVES, 2015; IQUIAPAZA; LAMOUNIER; 
AMARAL, 2008; MARTINS; FAMÁ, 2012; VANCIN; PROCIANOY, 2016).  

Para Blau e Fuller (2008), a flexibilidade financeira é capaz de ajudar a entender 
várias dimensões da política de dividendos que outras teorias não explicam. Lie (2005) 
defende que a literatura ainda não incorporou um modelo que vislumbre a possibilidade das 
empresas usarem a política de pagamentos para ajustar sua flexibilidade financeira. Bonaimé, 
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Hankins e Harford (2013) descrevem que a política de distribuição de recursos adotada pela 
empresa é um componente fundamental de flexibilidade financeira.  

A flexibilidade financeira é conceituada como a capacidade da empresa lidar com 
oscilações em seu fluxo de caixa e em acessar e reestruturar suas fontes de financiamento de 
forma ótima, o que lhe permitiria lidar com choques negativos imprevisíveis e aproveitar 
oportunidades viáveis de investimento quando estas surgirem (DENIS, 2011; GAMBA; 
TRIANTIS, 2008). A literatura tem apontado a capacidade da empresa em recorrer 
tempestivamente ao mercado de dívida como a principal fonte de flexibilidade financeira 
(AGHA; FAFF, 2014; ARSLAN-AYAYDIN; FLORACKIS; OZKAN, 2014; DEANGELO; 
DEANGELO, 2007, DENIS, 2011). 

Dentro desta perspectiva, os pagamentos de dividendos podem ser vistos como parte 
de uma estratégia financeira integrada que inclua as futuras necessidades de financiamento da 
empresa e que tenha implicações dos custos e benefícios da flexibilidade financeira 
(KING'WARA, 2015). Para DeAngelo, DeAngelo e Skinner (2009), a flexibilidade financeira 
é um elemento importante da política de pagamentos da empresa, uma vez que ao longo das 
décadas muitas empresas, de formas diferentes, adicionaram algum componente flexível em 
suas políticas de distribuição.  

Grahan e Harvey (2011) destacam que a preocupação em manter flexibilidade 
financeira é mais evidente para as empresas pagadoras de dividendos. Estudos que 
relacionaram flexibilidade financeira e política de distribuição de dividendos identificaram 
que as empresas pagam dividendos mais elevados quando apresentam flexibilidade (ALLI; 
KHAN; RAMIREZ, 1993; LIE, 2005). A flexibilidade financeira permitiria às empresas 
distribuir volumes maiores de dividendos, uma vez que a capacidade de explorar outras fontes 
de recursos estaria assegurada, tendo em vista que a empresa teria condições de recorrer a 
recursos internos ou ao mercado de dívida.  

Pretende-se com este estudo identificar se a flexibilidade financeira, exercida sob a 
forma de capacidade de endividamento, exerce influência sobre a distribuição de dividendos 
no Brasil. Além da flexibilidade financeira, outros determinantes da distribuição de 
dividendos, considerados relevantes pela literatura, também foram analisados. 

Forti, Peixoto e Alves (2015) argumentam que o estudo sobre dividendos no mercado 
brasileiro se constitui em uma oportunidade de pesquisa, tendo em vista as particularidades 
legais e tributárias do cenário brasileiro. Para Martins e Famá (2012), os estudos sobre 
dividendos no Brasil ainda são incipientes, quando comparado a mercados desenvolvidos, 
uma vez que os estudos sobre o tema são mais recentes e ganharam maior notoriedade apenas 
a partir da década de 1990. Aliado a estes fatores, Baker, Powell e Veit (2002) argumentam 
que, apesar do grande volume de estudos, os pesquisadores ainda não obtiveram todas as 
respostas para o tema. 

Para Lie (2005), a literatura é escassa quanto a considerar a flexibilidade financeira 
como razão alternativa para a definição de níveis de payout. Yung, Li e Jian (2015) declaram 
que a pesquisa empírica sobre flexibilidade financeira corporativa é escassa nas economias 
emergentes e Rapp, Schmid e Urban (2012) defendem que, apesar da literatura sobre 
flexibilidade ser incipiente, as evidências já encontradas demonstram claramente que o valor 
da flexibilidade financeira deve ser levado em consideração quando se trata da política de 
pagamentos. Com esta pesquisa, pretende-se contribuir com a inserção de mais um fator que 
possa auxiliar na compreensão da definição de uma política de distribuição de dividendos. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
 
2.1 Determinantes da Distribuição de Dividendos: uma revisão teórica 
 

As discussões sobre a política de distribuição de dividendos ganharam maior 
notoriedade ao final da década de 1950 (ALMEIDA; TAVARES; PEREIRA, 2014; 
MARTINS; FAMÁ, 2012). A partir de então, duas correntes de pensamento contrapostas 
surgiram: a teoria da relevância dos dividendos, representada por Lintner (1956) e Gordon 
(1959) e a teoria da irrelevância, representada por Miller e Modigliani (1961).  

Desde o estudo de Miller e Modigliani (1961), a literatura sobre dividendos foi se 
ampliando e buscando abordar aspectos relacionados às imperfeições do mercado e os efeitos 
destas imperfeições na determinação de uma política de distribuição (FORTI; PEIXOTO; 
ALVES, 2015; MOTA, 2007). A partir de então, diversos fatores foram sendo inseridos as 
análises, e o interesse pelos fatores determinantes da distribuição de dividendos foi se 
acentuando, evidenciando-se que características da firma se caracterizavam como importantes 
motivadoras da distribuição de resultados.  

Fama e French (2001) estudaram uma amostra de empresas listadas em Bolsas de 
Valores Americanas para avaliar a incidência do pagamento de dividendos durante o período 
compreendido entre 1926 e 1999. Os autores utilizaram regressões logit e estatísticas 
descritivas para examinar as características das empresas pagadoras de dividendos e 
identificaram que três fatores fundamentais são os responsáveis pelas decisões de pagar 
dividendos: rentabilidade, oportunidades de crescimento e tamanho.  

Com relação à rentabilidade e de forma similar ao encontrado por Fama e French 
(2001), Lintner (1956) já havia identificado que o lucro das empresas é um dos principais 
fatores geradores da distribuição de dividendos. Os estudos de Amidu e Abor (2006), 
DeAngelo, DeAngelo e Skinner (2004), Fama e French (2001, 2002), Jensen, Solberg e Zorn 
(1992) e Lie (2005) forneceram evidências de que empresas mais lucrativas pagam maior 
proporção de dividendos. 

A rentabilidade das empresas é vista como uma importante causa da distribuição de 
dividendos, sendo que a capacidade da empresa gerar resultado, por meio do seu 
investimento, fornece uma significante relação positiva com o montante de dividendos pagos 
(SANTOS, 2014). Silva e Brito (2005) descrevem que as empresas mais lucrativas são as que 
mais pagam dividendos e esta relação pode ser proveniente da necessidade de redução do 
excesso de caixa livre nas mãos dos gestores, reduzindo a possibilidade de gastos não-
produtivos, conforme já preconizava Jensen (1986). 

Com relação às oportunidades de crescimento, espera-se que grandes oportunidades 
signifiquem menores pagamentos de dividendos (AIVAZIAN; BOOTH; CLEARY, 2003). 
Esta relação é esperada, uma vez que a empresa estaria preocupada em reter recursos para 
financiar as oportunidades de investimento, o que ocasionaria na redução da distribuição de 
dividendos. Fama e French (2001) confirmam esta previsão, ao demonstrar que empresas que 
nunca pagaram dividendos apresentam melhores oportunidades de crescimento. Boas 
oportunidades de investimento requerem maiores volumes de recursos para financiá-las, o que 
fará com que os gestores reduzam a distribuição de dividendos (IQUIAPAZA; 
LAMOUNIER; AMARAL, 2008).  

Fama e French (2001) demonstram que empresas pagadoras de dividendos geralmente 
são maiores do que aquelas não pagadoras. Vancin e Procianoy (2016) defendem que esta 
relação é proveniente do fato de empresas maiores terem maior facilidade na obtenção de 
crédito para financiamento de suas atividades, o que asseguraria uma maior distribuição de 
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dividendos. Empresas de maior dimensão possuem maior acesso ao mercado de capitais, o 
que desencadearia em uma maior proporção de dividendos como incentivo aos acionistas 
(AIVAZIAN; BOOTH; CLEARY, 2003; FERNANDES; RIBEIRO, 2013).  

O endividamento também é visto como um fator importante na distribuição de 
dividendos. O pagamento de dividendos é negativamente relacionado com o endividamento 
(FAMA; FRENCH, 2002; FERREIRA JÚNIOR et al., 2010). Silva e Brito (2005) 
identificaram que empresas menos endividadas distribuem uma maior proporção de 
dividendos. A relação negativa entre dividendos e endividamento é proveniente do fato de que 
as empresas mais alavancadas terão a obrigação de realizar pagamentos dos juros e 
amortização das dívidas, fazendo com que os recursos para distribuição de proventos 
diminuam (IQUIAPAZA; LAMOUNIER; AMARAL, 2008; VANCIN; PROCIANOY, 
2016). 

Com relação ao fator risco, foi identificado que as empresas com resultados menos 
voláteis distribuem mais dividendos (FAMA; FRENCH, 2002). Acredita-se que os gestores 
sejam mais relutantes em realizar grandes distribuições de dividendos em empresas com 
maior risco (FORTI; PEIXOTO; ALVES, 2015). Lie (2005) identificou uma relação negativa 
entre pagamento de dividendos e volatilidade do lucro operacional. Silva e Brito (2005) 
defendem que uma maior volatilidade nos lucros estará associada a uma menor destinação de 
recursos para distribuição de proventos, devido à incerteza associada aos lucros futuros. 

Espera-se que as empresas que apresentem grandes irregularidades nos ganhos se 
comprometam menos com o pagamento de dividendos, uma vez que existe o risco de evasão 
de caixa, caso as receitas almejadas não se concretizem (AIVAZIAN; BOOTH; CLEARY, 
2003; FERREIRA JÚNIOR et al., 2010). 

Os investimentos também são apontados como um fator importante considerado pelas 
empresas, quando se trata da distribuição de resultados. Tendo em vista que as opções de 
investimento e o pagamento de dividendos concorrem pelos mesmos recursos, espera-se que 
exista uma relação negativa entre investimentos e dividendos (VANCIN; PROCIANOY, 
2016). A relação negativa entre investimento e pagamento de dividendos é coerente com a 
teoria da pecking order, em que as empresas irão optar, prioritariamente, pelo 
autofinanciamento como forma de usufruir das oportunidades de investimento e, desta forma, 
a tendência seria a retenção de resultado e não a distribuição de dividendos (MARTINS; 
FAMÁ, 2012; SANTOS, 2014).  

Myers e Majluf (1984) argumentam que empresas rentáveis e com boas oportunidades 
de investimento podem ser forçadas a escolher entre pagamento de dividendos e despesas de 
capital, quando houver fricções de mercado importantes. Jensen, Solberg e Zorn (1992) 
argumentam que as fricções no mercado de capitais levam a uma espécie de concorrência 
entre dividendos e projetos de investimentos, como potenciais meios de utilização dos lucros. 
Essa competição explicaria o motivo pelo qual empresas de alto crescimento e com fortes 
oportunidades de investimento, muitas vezes pagam baixos volumes de dividendos. 

As empresas que investem mais já têm uma destinação para os seus resultados, o que 
acarretaria na redução da distribuição de dividendos (SILVA; BRITO, 2005). A relação 
negativa entre investimento e dividendos é confirmada nos estudos de Fama e French (2002) e 
Futema, Basso e Kayo (2009).  

A liquidez também é caracterizada como um dos fatores influenciadores da política de 
distribuição de dividendos, uma vez que empresas com maior liquidez teriam mais recursos 
para distribuir como dividendos (ALMEIDA; TAVARES; PEREIRA, 2014). Altos níveis de 
liquidez trarão mais segurança aos gestores, para que eles mantenham ou aumentem os níveis 
de pagamento de dividendos (FORTI; PEIXOTO; ALVES, 2015). Espera-se que empresas 
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que apresentem maiores índices de liquidez, tenham maior autonomia para implantar uma 
política de dividendos mais generosa. 

 
2.2 Dividendos e Flexibilidade Financeira: qual a relação? 
 

Campos e Nakamura (2015) e Denis (2011) argumentam que a idéia de flexibilidade 
financeira não é nova. Denis (2011) afirma que a sua inclusão como fator importante das 
decisões financeiras apenas recentemente tem sido tratada pela literatura. Campos e 
Nakamura (2015) descrevem que o estudo de Lintner (1956) já abordava aspectos da 
flexibilidade financeira, ao mencionar sobre a estabilidade da política de dividendos. Tendo 
em vista que os acionistas não aprovam mudanças significativas na distribuição de 
dividendos, seria viável a existência de recursos internos suficientes para lidar com a 
volatilidade dos resultados. 

Denis (2011) destaca que a política de distribuição de recursos da empresa também é 
capaz de afetar sua flexibilidade financeira. Uma empresa que produz fluxos de caixa 
correntes em excesso, em relação às necessidades atuais de investimento, tem a opção de 
pagar esses fluxos de caixa para os acionistas ou estocar o dinheiro para necessidades futuras. 
Porém, o acúmulo de recursos em caixa pode ampliar os custos de agência (JENSEN, 1986) e, 
desta forma, conforme reitera Denis (2011), é preferível que os recursos excedentes num 
determinado período sejam pagos aos acionistas sob a forma de dividendos ou recompra de 
ações, em vez de acumulados como caixa. 

DeAngelo e DeAngelo (2007) defendem que a política financeira ideal para as 
empresas consista em baixa alavancagem, pagamentos substanciais de dividendos e saldos de 
caixa limitados. Os autores argumentam que as empresas limitam os fundos internos pagando 
dividendos, uma vez que isso é capaz de melhorar a reputação da empresa. Segundo os 
autores, os investidores preferem baixa alavancagem, como forma de assegurar flexibilidade 
financeira, e altos níveis de dividendos, como forma de amenizar os custos de agência. O 
pagamento substancial de dividendos facilitaria o acesso futuro ao capital próprio, tendo em 
vista que demonstraria aos investidores o compromisso dos gestores em continuar com um 
nível de payout elevado e daria aos administradores a opção de vender ações a preços mais 
próximos do valor intrínseco. 

Daniel, Denis e Naveen (2010) partiam da hipótese de que em momentos de crise de 
liquidez, as empresas tenderiam a optar por priorizar os recursos para o aproveitamento de 
investimentos e o pagamento de dividendos seria residual. Porém, as evidências encontradas 
pelos autores são contrárias ao esperado, pois os resultados demonstraram que a manutenção 
do pagamento de dividendos é vista como prioridade, e uma parte residual de recursos é 
dedicada ao aproveitamento de oportunidades de investimento. Foi evidenciado que as 
empresas seriam mais propensas a reduzir investimentos, do que reduzir o pagamento de 
dividendos. Brav et al. (2005) também encontraram evidências de que as decisões de 
investimentos não se sobrepõe à distribuição de dividendos. 

Bulan e Subramanian (2008) estudaram quais fatores fazem com que a empresa deixe 
de distribuir dividendos. Os autores identificaram que o mau desempenho operacional, a fraca 
flexibilidade financeira, o alto investimento e o aumento do risco são fatores que afetam a 
probabilidade de distribuição de dividendos. A análise realizada sugere que as empresas usem 
a omissão de dividendos, de forma estratégica, para melhorar sua flexibilidade financeira, 
permitindo que oportunidades de investimento valiosas sejam aproveitadas. 

Lie (2005) examinou o efeito da flexibilidade financeira sobre a escolha de mudar a 
política de distribuição de dividendos, pagar dividendos especiais e realizar recompras. O 
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autor identificou que as empresas que aumentam o pagamento de dividendos e recompras têm 
excesso de flexibilidade financeira, possuindo altos níveis de liquidez, baixo endividamento e 
falta de projetos de investimento; enquanto que as empresas que reduzem o pagamento de 
dividendos possuem características praticamente opostas.  

Quanto maior for a habilidade de captação de recursos por parte da empresa, maior 
será a flexibilidade para a definição de uma política de distribuição (MOTA, 2007). Desta 
forma, espera-se que quando a empresa possuir facilidade na captação de recursos, ela 
disponha de maior flexibilidade na definição de uma política de distribuição de proventos. 

Alli, Khan e Ramirez (1993) identificaram que empresas que gozam de flexibilidade 
financeira pagam dividendos mais elevados. Tendo em vista que a flexibilidade está 
associada, principalmente, à subutilização da capacidade de endividamento, espera-se que 
empresas que possuam capacidade de dívida, tenham maior liberdade em definir uma política 
de distribuição de dividendos mais generosa. Assim, espera-se uma relação positiva entre 
capacidade de endividamento e pagamento de dividendos.  

 
3 ASPECTOS METODOLÓGICOS 
 
3.1 Método Econométrico e Definição Operacional das Variáveis 
 

Para validar a hipótese de pesquisa, utilizou-se de regressão múltipla com dados em 
painel. Neste estudo foi necessária a utilização de regressão para dados censurados (Pooled 

Tobit), conforme também realizado por Kowalewski, Stetsyuk e Tavalera (2007) e Forti e 
Schiozer (2015), tendo em vista que a variável dependente (dividendo) tem distribuição 
truncada em zero. Destaca-se que o valor dos dividendos é igual a zero em aproximadamente 
30% das observações. Forti, Peixoto e Alves (2015) afirmam que o modelo Tobit é indicado 
para amostras censuradas em 30% ou mais de suas observações, sendo que, nestes casos, a 
utilização de modelos OLS (Ordinary Least Squares) e Painel (Efeitos Fixos ou Aleatórios) 
podem levar a coeficientes inconsistentes e subestimados. 

A escolha do modelo Pooled Tobit foi feita, tendo em vista que o teste de Hausman 
rejeitou a hipótese nula dos modelos serem estimados por efeitos aleatórios, sendo que Greene 
(2011) descreve que há evidência de que a utilização do modelo Tobit em Painel com efeitos 
fixos gera estimadores enviesados. 

Considerando-se a estabilidade da política de dividendos proposta por Lintner (1956), 
optou-se por se utilizar a razão entre os dividendos e o ativo total como variável dependente, 
uma vez que o ativo total é mais estável que os lucros. Além disso, o fato de algumas 
empresas distribuírem dividendos, mesmo apresentando prejuízos, acarretaria num índice 
payout negativo, o que alteraria o resultado da regressão. Assim, a utilização do denominador 
Ativo Total contribui com a robustez dos resultados (FORTI; PEIXOTO; ALVES, 2015). 

 Como forma de conferir maior robustez aos resultados, também foi utilizado o índice 
payout, obtido mediante a razão entre os dividendos pagos e o lucro líquido, como medida 
alternativa de distribuição de dividendos. O Quadro 1 evidencia as descrições pertinentes às 
variáveis dependentes do estudo. 
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Quadro 1 - Definição das variáveis dependentes do estudo 
Variável Descrição Cálculo Autoresa Fonte DIV_AT t Dividendos por Ativo Dividendo Pago / Ativo 

Total 
(1), (2) Economática 

PAY t Índice de Payout Dividendo Pago / Lucro 
Líquido 

(3), (4), (5), (6) Economática 

(a) Legenda para autores que também utilizaram a medida: (1) Neves (2011); (2) Forti, Peixoto e Alves 
(2015); (3) Ferreira Júnior et al. (2010); (4) Iquiapaza, Lamounier e Amaral (2008); (5) Mota (2007) ; (6) 
Rodrigues (2015). 

Fonte: Elaborado pelos autores. 
 

A principal variável de interesse do estudo é a flexibilidade financeira. Tendo em vista 
que a capacidade de endividamento vem sendo apontada pela literatura como o principal 
mecanismo fornecedor de flexibilidade financeira, optou-se pela utilização de uma proxy 
representativa da capacidade de dívida das empresas.   

Assim como realizado em Harris (2015), optou-se pela utilização de uma variável 
dummy que identificasse as empresas altamente alavancadas. As empresas que apresentassem 
endividamento superior ao da mediana do setor ao qual pertence, eram consideradas altamente 
alavancadas; enquanto que empresas com endividamento inferior ao nível de dívida da 
indústria eram tidas como detentoras de capacidade de endividamento. Utilizou-se a 
classificação setorial da base de dados da Economática como critério para categorização das 
empresas estudadas. 

A utilização do setor como referência para análise da capacidade de endividamento 
respalda-se no fato de empresas de indústrias similares apresentarem características 
semelhantes, sendo que o setor pode ser utilizado como benchmarking para a realização de 
ajustes na estrutura de capital das empresas (CAMPOS; NAKAMURA, 2015). Ghosh e Jain 
(2000) defendem que a mensuração da capacidade de dívida ideal de uma empresa não é 
facilmente mensurável, sendo por isso viável a utilização dos níveis de endividamento de 
empresa de setores similares. Neste contexto, a utilização da média ou mediana da indústria 
pode ser viável enquanto referência para apuração da capacidade de dívida adicional, uma vez 
que as empresas de indústrias semelhantes tendem a convergir para um equilíbrio de 
alavancagem de longo prazo. 

A seleção das demais variáveis independentes foi feita em consonância com estudos 
que abordaram os fatores determinantes do pagamento de dividendos. Foram adotadas 
variáveis representativas de características da firma que a literatura aponta como importantes 
determinantes da distribuição de resultados. O Quadro 2 resume as informações pertinentes as 
variáveis independentes do estudo.  

O problema de pesquisa é baseado em dois modelos de regressões, conforme 
demonstrado nas Equações (1) e (2). 
 DIV_AT t= β  + � CEND t +� LUCR t + � CRESC t + �  TAM t + � END t + � RISC t + � INV t + � LIQ t+ Σ *SETOR  + Σ *ANOt + ��� 

(1) 
 PAY t= β  + � CEND t +� LUCR t + � CRESC t +  �  TAM t + � END t + � RISC t + � INV t 

+ � LIQ t+ Σ *SETOR  + Σ *ANOt + ��� 
(2) 
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Quadro 2 - Definição das variáveis independentes do estudo 
Variável Descrição Cálculoa Relação 

Esperada 
Autoresb CEND t Flexibilidade - 

Capacidade de 
Endividamento 

Variável dummy, que assume valor 1 
se a empresa apresenta capacidade de 
endividamento, e 0 em caso 
contrário. 

 
(+) 

(14) 

 LUCR t  
Lucratividade 

 
Lucro Operacional / Ativo Total 

 

 
(+) 

(1), (2), (3), 
(4), (5), (6), 

(7), (8) CRESC t Oportunidades de 
Crescimento 

Market-to-Book: (Ativo Total – Patr. 
Líquido + Valor de Mercado das 
Ações) / Ativo Total 

 
(-) 

(4), (6), (8), 
(9), (10)  TAM t Tamanho Logaritmo Natural do Ativo Total (+) (4), (6) END t Endividamento (Passivo Circulante + Passivo Não 

Circulante) / Ativo Total 
(-) (11), (12) 

RISC t Risco – 
Instabilidade das 

Receitas 

Desvio-padrão dos logaritmos 
naturais dos últimos quatro anos de 
receitas operacionais 

(-) (11) 

INV t Investimento  (Ativo em t – Ativo em t-1) / Ativo 
em t-1 

(-) (11), (12), 
(13) LIQ t Liquidez Ativo Circulante / Passivo Circulante (+) (4) 

SETOR /ANO Setor e Ano Dummies de controle 
(a): Todos os dados foram obtidos pela base Economática; (b) Legenda para autores que também utilizaram 
a medida: (1) Neves (2011); (2) Amidu, Abor (2006); (3) Jensen, Solberg e Zorn (1992); (4) Forti, Peixoto e 
Alves (2015); (5) Silva e Brito (2005); (6) Fernandes e Ribeiro (2013); (7) Almeida, Tavares e Pereira (2014); 
(8) Fama e French (2001); (9) Ferreira Júnior et al. (2010); (10) Aivazian, Booth e Cleary (2003); (11) Vancin e 
Procianoy (2016); (12) Santos (2014); (13) Denis e Osobov (2008); (14) Harris (2015). 

Fonte: Elaborado pelos autores. 
 

3.2 Definição da Amostra 
 

A análise contemplou empresas ativas e canceladas pertencentes à base de dados 
Economática, no período de 2011 a 2016. Iquiapaza, Lamounier e Amaral (2008) também 
utilizaram empresas ativas e canceladas em seu estudo sobre determinantes da distribuição de 
dividendos e justificaram que tal medida contribui com o controle parcial do viés de 
sobrevivência.  

As empresas do segmento financeiro foram excluídas da amostra, devido às 
características contábeis e setoriais específicas. Este procedimento foi adotado por Almeida, 
Tavares e Pereira (2014), Fernandes e Ribeiro (2013), Ferreira Júnior et al. (2010), Forti, 
Peixoto e Alves (2015), Iquiapaza, Lamounier e Amaral (2008) e Silva e Brito (2005). As 
empresas que apresentaram Patrimônio Líquido negativo em algum dos anos de análise 
também foram retiradas da amostra. Diante dos critérios de seleção, a amostra final do estudo 
contemplou 614 companhias. 
 
4 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS  

 
A Tabela 1 demonstra as estatísticas descritivas do estudo. É possível observar que os 

dividendos distribuídos correspondem, em média, a 2% do ativo total das companhias. De 
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forma complementar, nota-se que o índice Payout é de, em média, 37,23%, sendo tal índice 
semelhante ao encontrado por Iquiapaza, Lamounier e Amaral (2008) e Rodrigues (2015).   
 
Tabela 1 – Estatística descritiva das variáveis dependentes e independentes de uma amostra 
de 614 empresas brasileiras, no período compreendido entre 2011 e 2016 

Variável Observações Média Desvio Padrão Mínimo Máximo 
DIV_AT 2.284 0.0208 0.0267 0.0000 0.0774 
PAY 2.271 0.3723 0.4887 -0.0664 1.5169 
LUCR 2.411 0.0611 0.0844 -0.1275 0.2320 
CRESC 1.294 1.2857 0.5297 0.7077 2.4411 
TAM 2.413 21.281 1.9622 16.817 24.283 
END 2.413 0.5373 0.2392 0.0000 0.9999 
RISC 1.892 0.1888 0.1465 0.0480 0.5051 
INV 2.334 0.0105 0.1388 -0.2000 0.3124 
LIQ 2.403 1.7695 1.1480 0.5081 4.2546 
Nota: DIV_AT – Dividendos por ativo; PAY- Índice de payout; LUCR - Lucratividade; CRESC - 
Oportunidades de crescimento; TAM - Tamanho; END - Endividamento; RISC - Risco; INV - Investimento; 
LIQ – Liquidez. 

Fonte: Resultados da pesquisa. 
 

A Tabela 2 demonstra a matriz de correlação das variáveis do estudo e nela é possível 
observar que a variável de interesse (CEND) apresentou associação positiva, porém fraca, 
com o indicador dividendos por ativo, de forma coerente com as previsões teóricas. Porém, 
foi possível observar uma associação negativa com o índice payout. As demais variáveis 
independentes do estudo apresentaram, quase em sua totalidade, a associação esperada com as 
variáveis dependentes. 
 
Tabela 2 - Matriz de correlação das variáveis dependentes e independentes 
Variáveis DIV_AT PAY CEND LUCR CRESC TAM END RISC INV LIQ 
DIV_AT 1.00          
PAY 0.69 1.00         
CEND 0.05 -0.08 1.00        
LUCR 0.56 0.37 -0.10 1.00       
CRESC 0.49 0.18 0.02 0.57 1.00      
TAM 0.03 0.13 -0.65 0.24 -0.04 1.00     
END -0.11 -0.01 -0.36 0.15 -0.04 0.40 1.00    
RISC -0.16 -0.15 0.03 -0.19 -0.09 -0.05 -0.06 1.00   
INV -0.08 -0.08 -0.14 0.21 0.24 0.15 0.15 0.04 1.00  
LIQ 0.07 0.007 0.23 -0.19 0.04 -0.35 -0.59 0.06 -0.06 1.00 
Nota: DIV_AT – Dividendos por ativo; PAY- Índice de payout; CEND – Capacidade de endividamento; LUCR 
- Lucratividade; CRESC - Oportunidades de crescimento; TAM - Tamanho; END - Endividamento; RISC - 
Risco; INV - Investimento; LIQ – Liquidez. 

Fonte: Resultados da pesquisa. 
 

Destaca-se que as regressões foram estimadas com erros robustos, para correção de 
heterocedasticidade. Quanto à multicolinearidade, nenhuma das variáveis apresentou 
resultado do teste Variance Inflation Factor (VIF) superior a dois, sendo que a literatura 
aponta dez como sendo o limite. Na Tabela 3 estão os resultados das regressões em painel 
para os dois modelos do estudo. 

Por meio das análises das regressões, é possível observar uma relação positiva e 
estatisticamente significante ao nível de 5% entre a variável representativa de flexibilidade 
financeira (CEND) e o índice de dividendos por ativo. A relação positiva entre CEND e 
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DIVAT é coerente com a hipótese de pesquisa e com as evidências encontradas por Alli, 
Khan e Ramirez (1993), de que empresas com maior flexibilidade pagam dividendos mais 
elevados. O coeficiente positivo para a dummy representativa da capacidade de dívida indica 
que as empresas detentoras de tal capacidade aumentam cerca de 0,42% o  pagamento de 
dividendos em relação ao ativo total. 

Nos dois modelos de regressão é possível observar uma relação positiva e significante 
ao nível de 1% entre a proxy de lucratividade e os índices de distribuição de dividendos, 
demonstrando que empresas mais rentáveis distribuem maiores volumes de recursos. A 
relação positiva entre lucratividade e dividendos corrobora a literatura e as evidências do 
estudo de Lintner (1956), de que o lucro é um dos principais fatores geradores da distribuição 
de dividendos. 

Diferente do esperado obteve-se relação positiva significante entre o índice Market-to-

Book (CRESC) e o indicador DIVAT.  Porém, a relação positiva encontrada entre 
oportunidades de crescimento e distribuição de dividendos é coerente com a visão de 
Speranzini (1994) apud Forti, Peixoto e Alves (2015), de que o mercado irá melhor avaliar as 
empresas que ofereçam melhor fluxo de caixa aos seus acionistas. 

 
Tabela 3 - Regressão Tobit para teste da influência da flexibilidade financeira na distribuição 
de dividendos das empresas brasileiras, no período compreendido entre 2011 e 2016 
Variáveis Modelo 1 

DIVAT 
Modelo 2 

PAY 

Pooled Tobit Pooled Tobit 

 Coeficiente Significância Coeficiente Significância 
CEND 0.0042 0.027** -0.0395 0.466 
  (2.21)  (-0.73) 
LUCR 0.1570 0.000*** 4.1355 0.000*** 
  (10.47)  (11.42) 
CRESC 0.0190 0.000*** 0.0237 0.574 
  (10.61)  (0.56) 
TAM 0.0026 0.000*** 0.0649 0.001*** 
  (4.15)  (3.48) 
END -0.0289 0.000*** -0.2122 0.114 
  (-6.43)  (-1.58) 
RISC -0.0169 0.000*** -0.4884 0.001*** 
  (-3.52)  (-3.25) 
INV -0.0416 0.000*** -0.5320 0.001*** 
  (-7,50)  (-3.22) 
LIQ 0.0029 0.003*** 0.0990 0.001*** 
  (2.98)  (3.47) 

Constante -0.0566 0.001*** -0.9440 0.052* 
  (-3.47)  (-1.94) 
Média VIF 1,54 1,54 
Hausman Prob>chi2 = 0.0000 Prob>chi2 = 0.0001 
Nº Observações 1.136 1.136 
Pseudo R2 -0.2460 0.1829 
Os coeficientes das variáveis de controle por setor e ano foram omitidos da tabela. Estatística t entre parênteses. 
Os asteriscos *, ** e *** representam estatísticas significantes ao nível de 10%; 5% e 1% respectivamente. 
Variáveis: DIV_AT – Dividendos por ativo; PAY- Índice de payout; CEND – Capacidade de endividamento; 
LUCR - Lucratividade; CRESC - Oportunidades de crescimento; TAM - Tamanho; END - Endividamento; 
RISC - Risco; INV - Investimento; LIQ – Liquidez. 

Fonte: Resultados da pesquisa. 
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Na Tabela 3 também é possível observar uma relação positiva e significante ao nível 
de 1% entre tamanho e distribuição de dividendos, evidenciada nos dois modelos de regressão 
e corroborando com a literatura sobre o tema. Também de forma coerente com a literatura, é 
evidenciada uma relação negativa e significante entre risco e distribuição de dividendos, 
demonstrando que empresas com resultados mais voláteis distribuem menor volume de 
recursos na forma de dividendos. 

De forma complementar, nota-se nos resultados das regressões que as empresas 
distribuem dividendos quando apresentam baixo endividamento, baixos volumes de 
investimentos e altos níveis de liquidez. Os resultados encontrados para endividamento, 
investimentos e liquidez são coerentes com os achados de Lie (2005), sendo que ao abordar a 
relação entre flexibilidade financeira e política de distribuição de resultados, o autor 
encontrou resultados semelhantes.  

Os baixos níveis de endividamento e altos níveis de liquidez assegurariam maior 
flexibilidade (YUNG; LI; JIAN, 2015), fornecendo maior autonomia para que a empresa 
distribua maiores volumes de seus resultados. Aliado a isto, a ausência de oportunidades 
viáveis de investimento estimulariam a distribuição de resultados, demonstrando uma relação 
inversa entre investimentos e dividendos. 

 
4.1 Teste de Robustez 
 

Como teste de robustez, optou-se pela utilização de uma modelagem econométrica 
diferenciada da anteriormente utilizada. Além do modelo Pooled Tobit, optou-se por se 
utilizar o modelo Probit, para avaliar a propensão da empresa em distribuir dividendos. A 
variável dependente passou a ser uma dummy que assume valor 1 se a empresa distribuiu 
dividendos e 0 em caso contrário, conforme também realizado por Zagonel (2013), Liljeblom 
e Pasternack (2006) e Brown, Liang e Weisbenner (2007). Foi realizado um comparativo de 
coeficientes para avaliar qual modelo de regressão se adequava melhor ao conjunto de dados 
(Logit ou Probit), sendo constatado que o modelo Probit apresentava melhores resultados. 

Com exceção do endividamento, que agora foi retirado do modelo, todas as demais 
proxies das variáveis independentes foram novamente utilizadas. Ao utilizar a dummy como 
variável dependente, o teste de Hausman não rejeitou a hipótese nula de o modelo ser 
estimado com efeitos aleatórios, sendo por isso utilizado o modelo Probit em Painel com 
efeitos aleatórios. A Tabela 4 apresenta os resultados da regressão Probit.  

Por meio da análise da Tabela 4, é possível observar que as empresas detentoras de 
capacidade de endividamento possuem uma maior propensão em distribuir resultados, sendo 
evidenciada uma relação positiva e significante ao nível de 5% entre a variável de capacidade 
de dívida e a variável dependente. A relação entre flexibilidade financeira e dividendos 
corrobora com os resultados anteriormente encontrados e com a hipótese de pesquisa. 

Na Tabela 4 também é possível observar que as empresas que distribuem dividendos 
são mais lucrativas, maiores, mais líquidas, apresentam maiores oportunidades de crescimento 
e resultados menos voláteis. Os resultados do teste de robustez corroboram os resultados 
anteriormente encontrados. 
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Tabela 4 - Regressão Probit para teste da influência da flexibilidade financeira na 
distribuição de dividendos das empresas brasileiras, no período compreendido entre 2011 e 
2016 
Variáveis Modelo 3 

Probit com efeitos aleatórios 

Variável Dependente: dummy representativa da propensão da empresa em distribuir 
dividendos 

 Sinal Esperado Coeficiente Significância 
CEND (+) 

 
(+) 

 
(-) 

 
(+) 

 
(-) 

 
(-) 

 
(+) 

0.7560 0.030** 
(2.17) 

LUCR 4.1887 0.003*** 
  (2.98) 
CRESC 0.7664 0.007*** 
  (2.69) 
TAM 0.7171 0.000*** 
  (5.66) 
RISC -1.4829 0.047** 
  (-1.99) 
INV -0.8055 0.178 
  (-1.35) 
LIQ 0.6649 0.000*** 
  (4.49) 

Constante -15.9208 0.000*** 
  (-5.68) 
Média VIF 1.43  
Hausman Prob>chi2 = 0.8152  
Nº Observações 1.136  
Os coeficientes das variáveis de controle por setor e ano foram omitidos da tabela. Estatística t entre parênteses. 
Os asteriscos *, ** e *** representam estatísticas significantes ao nível de 10%; 5% e 1% respectivamente. 
Variáveis: CEND – Capacidade de endividamento; LUCR - Lucratividade; CRESC - Oportunidades de 
crescimento; TAM - Tamanho; RISC - Risco; INV - Investimento; LIQ – Liquidez. 

Fonte: Resultados da pesquisa. 
 
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
A flexibilidade financeira vem sendo apontada pela literatura como um fator 

influenciador das políticas de distribuição de dividendos. Destaca-se, porém, que a discussão 
teórica sobre o tema ainda é incipiente. Este artigo busca contribuir com o avanço literário ao 
buscar evidências da possível relação entre a flexibilidade financeira e a distribuição de 
dividendos nas empresas brasileiras.  

Em termos metodológicos, foi estudada uma amostra com 614 companhias, contendo 
empresas ativas e canceladas e o período de análise compreendeu seis anos (2011-2016). 
Devido ao fato dos dividendos se comportarem como uma variável dependente com 
distribuição truncada em zero, optou-se pela utilização da regressão Tobit para as análises 
econométricas. Foram operacionalizados dois modelos de regressão, considerando o indicador 
dividendo por ativo e o índice payout como variáveis dependentes alternativas. 

A flexibilidade financeira foi operacionalizada com uma medida de capacidade de 
dívida, uma vez que esta vem sendo apontada como a principal fonte de flexibilidade. Espera-
se que empresas detentoras de maiores níveis de flexibilidade financeira tenham maior 
autonomia na distribuição de dividendos, o que foi corroborado pelos resultados do estudo, 
tendo se evidenciado uma relação positiva e significante entre capacidade de endividamento e 
índice de dividendos por ativo. 
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Foi realizado um teste de robustez, utilizando uma regressão Probit, para avaliar quais 
fatores levam a empresa a distribuir seus resultados. Por meio do teste de robustez identificou-
se que empresas detentoras de capacidade de dívida possuem maior tendência em distribuir 
dividendos, o que corroborou com os resultados anteriormente encontrados. 

Ainda de forma coerente com a literatura de flexibilidade financeira, foi identificado 
que empresas que distribuem maiores volumes de dividendos possuem menores níveis de 
endividamento, maior liquidez e menores oscilações de investimentos. Os resultados das 
regressões também demonstraram que as empresas que mais distribuem proventos são 
maiores, mais rentáveis, possuem maiores oportunidades de crescimentos e menor risco. 

Como limitação da pesquisa, destaca-se que as técnicas econométricas empregadas 
não têm efeito sobre a correção de endogenia.  Porém, mesmo diante da limitação proveniente 
de possível endogeneidade do modelo, o estudo avança ao inserir mais um fator determinante 
da distribuição de dividendos no Brasil, até então pouco explorado pela literatura.  

Sugere-se para estudos futuros, a inserção de outros elementos desencadeadores de 
flexibilidade financeira, como títulos e ativos reais prontamente negociáveis. Também como 
sugestão de pesquisas futuras, uma variável representativa de crise econômica poderia ser 
inserida ao modelo, buscando evidenciar como se dá a relação entre flexibilidade financeira e 
dividendos em períodos de instabilidade econômica. Outra sugestão seria a estimação de 
parâmetros usando Métodos de Momentos Generalizados (GMM) ou Variáveis Instrumentais 
para contornar os problemas causados pela endogeneidade. 
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