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Resumo 

 

 

Este trabalho pretende verificar o papel defensivo, durante a crise do Subprime, das 

ações que pagam elevados dividendos. Para isso, foram utilizados o Dividend Yield e o Ganho 

de Capital como indicadores e estudou-se o comportamento das ações durante os anos de 

2007(inclusive) a 2009(exclusive). O resultado encontrado corrobora a ideia difundida no 

Mercado de Capitais que afirma que as empresas que pagam elevados dividendos tendem a 

ser mais estáveis.   

 

Palavras-chave: Ações; Dividendos; Ganho de Capital; Dividend Yield; Subprime. 
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1. Definição do Tema 

 

 

A crise do Subprime tornou-se pronunciada na segunda metade do ano de 2007 e se 

espalhou de forma extremamente rápida, atingindo o mundo inteiro, em 2008. Essa crise 

financeira se deu pelo estouro da bolha do setor imobiliário americano e pelas consequências 

de financiamentos de segunda classe, que, com o decorrer da crise, acabaram contaminando 

os financiamentos de primeira linha também. Devido à sua magnitude, só vista anteriormente 

na Grande Depressão, ela oferece uma oportunidade incrível para estudar o comportamento 

dos preços das ações durante esse período (CHAUDURY, 2011). 

Nos Estados Unidos, de 2007 a 2008, o índice americano S&P perdeu 36,31% do seu 

valor, enquanto as ações do setor financeiro se desvalorizaram 62,54%. No Brasil, o Ibovespa, 

o índice da bolsa de valores de São Paulo, se desvalorizou 56% desde seu pico atingido em 

2008 até o começo de 2009.  

O Índice Bovespa é o mais importante indicador do desempenho médio das cotações 

do mercado de ações brasileiro. Sua relevância advém do fato de o Ibovespa retratar o 

comportamento dos principais papéis negociados na BM&FBOVESPA e também de sua 

tradição, pois o índice manteve a integridade de sua série histórica e não sofreu modificações 

metodológicas desde sua implementação em 1968(BOVESPA, 2012). 

O comportamento dos preços das ações depende de inúmeros fatores. A liquidez, o 

free-float, a composição do índice, as perspectivas econômicas e financeiras do 

empreendimento e os dividendos, todos eles podem influenciar o preço de determinada ação. 

No entanto, um dos fatores mais discutidos é a influencia que os dividendos exercem no 

comportamento das ações. 

Os dividendos são uma parcela dos lucros correntes ou acumulados que são 

distribuídos aos acionistas de uma empresa. Eles consistem em uma fonte de fluxo de caixa 

para os investidores e fornecem informação a respeito do desempenho atual e futuro da 

empresa. Além disso, a decisão sobre como os dividendos serão pagos pode afetar 

significativamente as exigências de financiamento que a empresa utiliza, pois, quanto maior o 

dividendo pago em dinheiro, maior será o volume de dinheiro que precisará obter 

externamente por meio de empréstimos ou emissões de ações (Gitman, 2008). Daí a 

importância da política de dividendos. 
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A política de dividendos adotada pelas empresas pode dizer muito sobre como elas são 

administradas e sobre as perspectivas do negócio. Uma empresa pode preferir reinvestir todo 

o lucro possível em novos projetos, repassando somente o que é exigido em lei aos acionistas. 

Dessa maneira, ela, teoricamente, atrairá um perfil de investidor mais preocupado em ganhos 

de capital do que em dividendos. Segundo Ross et al. (2002, p. 433), “algumas empresas 

decidem pagar um dividendo baixo, porque a gerência está otimista com o futuro da empresa 

e, portanto, deseja reter lucros para crescer”.  

Por outro lado, outra empresa pode escolher remunerar mais o acionista, através de 

dividendos, com o intuito de mantê-lo no longo prazo e, assim, preservar seu meio de 

financiamento. As ações dessas empresas que pagam altos dividendos, muitas vezes, são 

referidas como “ações de viúva” ou “ações de órfãos”, em virtude da facilidade com que os 

proventos vão para o investidor, bem como o tipo de investidor que atraem. De acordo com 

Ross et al. (1995, p.388), “a preferência por rendimentos correntes faria com que o preço 

dessas ações subisse, caso o dividendo aumentasse, e faria com que caíssem se os dividendos 

diminuíssem”. 

Considerando que o mercado considera que as ações que pagam mais dividendos são 

mais defensivas, será mesmo que, em momentos de crise, elas são uma melhor opção para o 

investidor que quer fugir da desvalorização de seu capital, mas ainda continuar posicionado 

em bolsa? Será que existe um consenso a respeito ou as teorias existentes sobre política de 

dividendos, apesar de apontar caminhos, ainda não conseguiram explicar o enigma do 

pagamento de dividendos (DECOURT, 2009)? 

O presente trabalho procura respostas a essas perguntas, através do estudo e da análise 

do desempenho das principais ações do mercado brasileiro, Bovespa, durante a crise do 

Subprime. Verificar se houve realmente uma perda de capital menor das ações que pagam 

elevados dividendos em relação às que pagam dividendos menores é um processo importante, 

cujos resultados podem influenciar bastante a tomada de decisões dos investidores. 

 

 

 

 



10 
 

2. Justificativa 

 

Para Procianoy et al. (2006), os elementos norteadores da decisão de pagamentos de 

dividendos e a estabilidade desta política ao longo do tempo vão ser o alvo do processo 

decisório do investidor ao eleger seu objeto de investimentos. 

Portanto, são os principais pontos de interesse deste estudo: analisar os dividendos 

pagos pelas empresas e as perdas de capital durante a crise do Subprime e verificar se as ações 

que pagam maiores dividendos são mais defensivas ou não em momentos de crise financeira, 

visando, assim, contribuir para a tomada de decisão dos investidores em geral. Este estudo 

pode ajudar administradores de fundos de investimento e de private equity, traders, 

especuladores e outros investidores a elucidar algumas dúvidas sobre o assunto. 

Além disso, este estudo se insere em um projeto de carreira profissional voltado para o 

Mercado de Capitais. Pretende servir de apoio ao autor para compreender e melhorar o 

desempenho nesse mercado e, assim, retornar melhores resultados aos seus clientes e a si 

mesmo. Aproximadamente, oito anos de trabalho do autor no Mercado de Capitais apoiam e 

refletem o conteúdo contido aqui e ajudam a entender a importância de tal tema. 

Este trabalho faz uso de teorias do mercado financeiro e de gestão de carteiras, bem 

como traz à memória indicadores bastante utilizados no mercado de capitais. A amostra e sua 

definição, juntamente com a coleta de dados, serão apresentadas mais adiante, onde, 

posteriormente, será feita a análise dos dados e a conclusão. 
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3. Revisão Teórica 

 

 

O objetivo desta seção é contribuir para a compreensão do tema abordado neste 

trabalho. Para isso, será feita uma breve explicação sobre a crise do Subprime, abordando-se, 

posteriormente, o Ibovespa, os tipos de ação existentes no mercado brasileiro, o risco e o 

retorno, os proventos, os dividendos e os juros sobre capital próprio e, por último, os 

conceitos de Dividend Yield e coeficiente Beta, que serão fundamentais na análise deste 

trabalho.  

 

 

3.1 Crise do Subprime 

 

 

A crise do Subprime foi causada por inúmeros fatores, porém três deles parecem ser os 

principais. Primeiro, uma política pública de facilitação, através de criativos dispositivos 

financeiros, da compra de casas. Segundo, um encorajamento, por parte da SEC (U.S. 

Securities and Exchange Comission) e do Federal Bank (Banco Central Americano), de um 

rápido crescimento de derivativos de balcão, que levaram à queda brusca da segurança de tais 

negócios. E, por último, uma mudança nos padrões contábeis justamente para acelerar e 

facilitar a compra de imóveis nos EUA (WHALEN, 2008). 

Essas medidas contribuíram para o aquecimento do mercado imobiliário americano, 

que culminou, posteriormente, criando uma bolha nesse setor. Aliada a isso, a facilidade com 

que se podiam comprar casas no mercado acabou atraindo compradores que não tinham saúde 

financeira, isto é, sem comprovação de renda e com histórico ruim de crédito. 

Outro fator diz respeito à ampliação do processo de securitização dos créditos 

Subprime. As instituições financeiras, mediante a utilização de modelos do tipo Originação e 

Distribuição (O&D), atuavam como originadores das operações ao concederem 

financiamentos imobiliários e, simultaneamente, como distribuidores do risco ao 

securitizarem tais créditos e vendê-los no Mercado de Capitais a investidores institucionais. 

Havia, nesse sentido, não apenas maior grau de alavancagem das instituições financeiras, mas 

também a disseminação dos riscos em escala sistêmica (BORCA JUNIOR et al., 2008). 
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As hipotecas com maior grau de risco, como as do tipo Subprime, eram, na maioria 

das vezes, securitizadas. Em 2008, a quantia de hipotecas Subprime era de $ 1.3 trilhão e de 

hipotecas comerciais era de $ 3.3 trilhões (RICHARDSON et al., 2009). 

A crise acabou, por fim, afetando praticamente todos os mercados financeiros 

mundiais, criando um efeito dominó nos mercados. Além disso, a falta de transparência em 

respeito ao valor dos ativos criou incertezas para o investidor, levando a saques em massa dos 

ativos, por parte da população. Isso fez com que muitos fundos colapsassem e essa foi a razão 

da quebra do banco de investimentos Bear Stearns (TURNBULL et al., 2008).  

Por causa da crise, instituições importantes e de renome- como a Fannie Mae, Freddie 

Mac e AIG- tiveram de ser socorridas pelo governo americano. Outras, como o Lehman 

Brothers e o Washington Mutual, tiveram o mesmo caminho do Bear Stearns (SCHARSTEIN 

et al., 2009). 

 Outro fator causador foi o aumento da taxa de juros por parte do governo americano. 

Como as hipotecas (mortgages) são atreladas a essa taxa, o aumento fez com que o custo do 

mesmo aumentasse, levando os clientes a ficarem inadimplentes, contribuindo ainda mais 

para o efeito dominó de não pagamento das prestações dos empréstimos imobiliários 

garantidos por hipotecas. Dessa maneira, quando os juros estavam baixos, mesmo os 

devedores de baixa qualidade (subprime) podiam pagar as hipotecas. Porém, com o aumento 

dos mesmos, isso se tornou inviável. 

Papel importante também tiveram as agências classificadoras de risco, como a 

Moody`s, Standard & Poors e Fitch. Elas, durante muito tempo, sustentaram o grau AAA, isto 

é, nota máxima- para as instituições financeiras que estavam abarrotadas de créditos 

Subprime. Dessa maneira, mesmo durante a crise, essas instituições relutaram e demoraram a 

rebaixar tais graus de investimento, levando investidores e grande parte da população 

americana, que investe em fundos, a pagar o preço por investir em créditos podres. Hoje em 

dia, muito se criticam as notas (ratings) dadas por elas durante a crise do Subprime (HUNT, 

2009). 

A crise do Subprime e seus efeitos continuam até hoje, atingindo a vida de todos 

investidores e pessoas comuns. Isso pode ser visto, por exemplo, através do valor do mercado 

imobiliário americano, que até hoje não conseguiu se recuperar, e por muitos fundos, que 

também não recuperaram seu valor até hoje, adiando os planos de muito investidor. Além 

disso, ela também foi o fator desencadeante da crise europeia, uma vez que os spreads 

(prêmio por risco) dos títulos negociados aumentaram substancialmente. A quebra do banco 
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Bear Sterns fez com que o clima de insegurança se espalhasse para o mundo inteiro, atingindo 

principalmente a Europa, que até hoje sofre suas consequências. Da mesma forma, com o 

resgate desse banco, os spreads dos títulos soberanos (sovereigns) subiram muito, levando ao 

aprofundamento da crise no Velho Continente (Mody et al., 2011). A crise europeia vem 

colocando a moeda da Zona do Euro, o Euro, à prova, desafiando os países a permanecerem 

no bloco. 

 

 

3.2 O Ibovespa 

 

 

O Índice Bovespa é o mais importante indicador do desempenho médio das cotações 

do mercado de ações brasileiro. Sua relevância advém do fato de o Ibovespa retratar o 

comportamento dos principais papéis negociados na BM&FBOVESPA e também de sua 

tradição, pois o índice manteve a integridade de sua série histórica e não sofreu modificações 

metodológicas desde sua implementação em 1968(BOVESPA, 2012). 

É o valor atual, em moeda corrente, de uma carteira teórica de ações constituída em 

02/01/1968 (valor-base: 100 pontos), a partir de uma aplicação hipotética. Supõe-se não ter 

sido efetuado nenhum investimento adicional desde então, considerando-se somente os ajustes 

efetuados em decorrência da distribuição de proventos pelas empresas emissoras (tais como 

reinversão de dividendos recebidos e do valor apurado com a venda de direitos de subscrição, 

e manutenção em carteira das ações recebidas em bonificação). Dessa forma, o índice reflete 

não apenas as variações dos preços das ações, mas também o impacto da distribuição dos 

proventos, sendo considerado um indicador que avalia o retorno total de suas ações 

componentes (BOVESPA, 2012).  

Extremamente confiável e com uma metodologia de fácil acompanhamento pelo 

mercado, o Índice Bovespa representa fielmente o comportamento médio das principais ações 

transacionadas, e o perfil das negociações à vista observadas nos pregões da 

BM&FBOVESPA (BOVESPA, 2012). 
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Tabela 1: Exemplo de Composição do Ibovespa para o Quadrimestre de Set. a Dez. 2012 

Código  Tipo 

Qtde. 

Teórica Part. (%)   Código  Tipo 

Qtde. 

Teórica Part. (%) 

ALLL3 ON NM 58,371 0,875 

 

ITSA4 PN N1 171,33 2,668 

AMBV4 PN 11,431 1,58 

 

ITUB4 PN N1 99,043 5,176 

BBAS3 ON NM 85,297 3,257 

 

JBSS3 ON NM 66,275 0,75 

BBDC4 PN N1 69,494 3,657 

 

KLBN4 PN N1 42,251 0,616 

BISA3 ON NM 88,88 0,661 

 

LAME4 PN 42,764 0,971 

BRAP4 PN N1 13,013 0,734 

 

LIGT3 ON NM 12,193 0,538 

BRFS3 ON NM 26,165 1,521 

 

LLXL3 ON NM 90,803 0,393 

BRKM5 PNA N1 32,922 0,678 

 

LREN3 ON NM 10,403 1,133 

BRML3 ON NM 26,436 1,053 

 

MMXM3 ON NM 86,294 1,084 

BTOW3 ON NM 28,395 0,321 

 

HYPE3 ON NM 86,299 1,703 

BVMF3 ON NM 179,48 3,134 

 

MRFG3 ON NM 50,958 0,878 

CCRO3 ON NM 41,759 1,14 

 

MRVE3 ON ED NM 90,604 1,584 

CESP6 PNB N1 8,2709 0,509 

 

NATU3 ON NM 14,046 1,078 

CIEL3 ON NM 14,808 1,425 

 

OGXP3 ON NM 227,19 4,63 

CMIG4 PN N1 18,333 1,153 

 

OIBR3 ON 14,805 0,257 

CPFE3 ON NM 9,7043 0,424 

 

OIBR4 PN 72,505 1,065 

CPLE6 PNB N1 7,3672 0,56 

 

PCAR4 PN N1 5,4489 0,797 

CRUZ3 ON 13,794 0,664 

 

PDGR3 ON NM 424,99 2,809 

CSAN3 ON NM 12,968 0,701 

 

PETR3 ON 73,921 2,622 

CSNA3 ON 57,722 1,389 

 

PETR4 PN 242,08 8,285 

CYRE3 ON NM 68,669 1,872 

 

RDCD3 ON NM 28,375 1,622 

CTIP3 ON 15,875 0,6710 

 

RENT3 ON NM 12,916 0,706 

DASA3 ON NM 30,702 0,775 

 

RSID3 ON NM 92,953 0,988 

DTEX3 ON NM 28,725 0,508 

 

SANB11 UNT N2 43,09 1,25 

ELET3 ON EJ N1 20,678 0,489 

 

SBSP3 ON NM 2,5867 0,329 

ELET6 PNB EJ N1 14,443 0,465 

 

TIMP3 ON NM 67,343 1,194 

ELPL4 PN N2 15,661 0,719 

 

TRPL4 PN N1 1,6483 0,185 

EMBR3 ON NM 21,327 0,559 

 

UGPA3 ON NM 8,1556 0,586 

FIBR3 ON NM 31,781 0,785 

 

USIM3 ON N1 9,9709 0,206 

GFSA3 ON NM 269,18 1,374 

 

USIM5 PNA N1 111,14 1,881 

GGBR4 PN N1 98,942 2,934 

 

VAGR3 ON NM 588,36 0,411 

GOAU4 PN N1 21,352 0,789 

 

VALE3 ON N1 44,106 2,96 

GOLL4 PN N2 46,863 0,728 

 

VALE5 PNA N1 138,76 9,103 

HGTX3 ON NM 11,55 0,857 

 

VIVT4 PN 9,8696 0,89 

Fonte: Ibovespa 
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3.3 Tipos de Ação 

 

As ações podem ser de dois tipos: 

 

- Ordinárias (ON): concedem direito a voto. 

- Preferenciais (PN): dão preferência no recebimento de dividendos ou reembolso no caso de 

liquidação da companhia. Geralmente, não concedem direito de voto. 

Sobre tipos de ações, Ross et al. (1995, p.292) considera: 

As ações preferenciais representam capital próprio de uma empresa, mas 

diferem das ações ordinárias porque possuem prioridade em relação ao pagamento 

de dividendos e aos ativos da empresa em caso de liquidação. A preferência 

significa apenas que o titular de ações preferenciais recebe um dividendo (se a 

empresa estiver funcionando normalmente) antes que os portadores de ações 

ordinárias recebam qualquer coisa. 

As ações preferenciais podem ainda ser diferenciadas por classes: A, B, C ou alguma 

outra letra que apareça após o "PN". As características de cada classe são estabelecidas pela 

empresa emissora da ação, em seu estatuto social. Essas diferenças variam de empresa para 

empresa, portanto, não é possível fazer uma definição geral das classes de ações (BOVESPA, 

2012).  

Há diferenças nos tipos de ações se a companhia é de capital aberto ou fechado. 

Encontram-se várias disposições a respeito na Lei 6404, que discorre sobre as Sociedades por 

Ações (ver anexo). 

Hoje em dia, existe também o Novo Mercado, que corresponde ao nível mais alto de 

governança corporativa. As ações listadas nesse mercado só podem emitir ações com direito 

de voto, as chamadas ações ordinárias (ON) (BOVESPA, 2012).  

Para operar neste mercado, as empresas devem seguir uma série de regras bastante 

rígidas. Algumas delas são: 

- O capital deve ser composto exclusivamente por ações ordinárias com direito a voto; 

- No caso de venda do controle todos os acionistas têm direito a vender suas ações pelo 

mesmo preço (tag along de 100%); 
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- Em caso de deslistagem ou cancelamento do contrato do Novo Mercado com a 

BM&FBOVESPA, a empresa deverá fazer oferta pública para recomprar as ações de todos os 

acionistas no mínimo pelo valor econômico; 

- O Conselho de Administração deve ser composto por no mínimo cinco membros, sendo 

20% dos conselheiros independentes e o mandato máximo de dois anos; 

- A companhia também se compromete a manter no mínimo 25% das ações em circulação 

(free float); 

- Divulgação de dados financeiros mais completos, incluindo relatórios trimestrais com 

demonstração de fluxo de caixa e relatórios consolidados revisados por um auditor 

independente; 

- A empresa deverá disponibilizar relatórios financeiros anuais em um padrão 

internacionalmente aceito; 

- Necessidade de divulgar mensalmente as negociações com valores mobiliários da 

companhia pelos diretores, executivos e acionistas controladores. (Bovespa, 2012). 

 

 

3.5 Retorno 

 

O retorno é o quanto o investidor ganhou ou perdeu em um investimento em um dado 

período. É comumente medido pela soma dos proventos em dinheiro durante o período com a 

variação de valor, em termos de porcentagem do valor do investimento no início do período 

(GITMAN, 2008). 

 

Segundo Ross et al. (1995, p.185), 

 

É mais conveniente resumir as informações relativas a retornos em termos 

percentuais, e não em termos monetários totais, porque a porcentagem vale para 

qualquer montante aplicado. A questão que desejamos responder é: que retorno 

obtemos por unidade de moeda aplicada? 

Dessa maneira, o retorno total pode ser representado por: 

RT+1 = Div t+1/ PT + (PT+1 – PT/ PT) 
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Onde: 

T : ano em que esta sendo analisado 

Div t+1: dividendo e/ ou juros sobre capital próprio  pago pela ação durante 

o ano 

PT: O preço da ação no inicio do ano 

PT+1: preço da ação no final do ano 

 

 

3.4 Risco Sistemático e Não-Sistemático 

 

O Risco Sistemático é aquele que afeta um grande número de ativos (Ross et al., 1995) 

e, por isso, se refere ao sistema. Assim, quando o governo anuncia uma mudança na taxa de 

juros, ele afeta os ativos em diferentes intensidades. Da mesma forma, um aumento 

surpreendente ou imprevisto da inflação afeta os salários e os custos das matérias-primas 

compradas pelas empresas, o valor dos ativos possuídos pelas empresas, e os preços aos quais 

as empresas vendem seus produtos. Essa é a essência do risco sistemático. 

O Risco Não sistemático é aquele que afeta especificamente um ativo ou um pequeno 

grupo de ativos (Ross et al., 1995). Uma empresa que produz remédios, ao descobrir uma 

droga mais eficiente, provavelmente trará repercussões a ela própria somente ou, no máximo, 

a poucas outras empresas. 

Por fim, a distinção entre risco sistemático e risco não sistemático não é sempre tão 

fácil. Segundo Ross et al.(1995, p.233): “Mesmo a notícia mais específica e peculiar a 

respeito de uma empresa exerce efeitos sobre o resto da economia”. 

 

 

3.6 Proventos 

 

Proventos são os benefícios distribuídos pelas empresas a seus acionistas. Eles podem 

ser dividendos, juros sobre capital próprio, distribuição de lucros na forma de bonificação em 
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ações e direitos de subscrição de ações. No entanto, os proventos mais comuns são os 

dividendos e os juros sobre capital próprio e são eles que serão abordados neste trabalho. 

 

 

3.7 Dividendos 

 

Os dividendos são pagamentos efetuados pela empresa aos seus acionistas através da 

distribuição de parte do lucro líquido da empresa, subdivididos de acordo com os diferentes 

tipos de ação. Dessa maneira, eles representam uma fonte de fluxo de caixa para os acionistas 

e fornecem informação a respeito do desempenho atual e futuro da empresa (GITMAN, 

2008). 

O montante dos dividendos é pago em dinheiro e de forma proporcional à quantidade 

de ações possuídas. Apesar de em geral os participantes do mercado mencionarem   

informação equivocada de que, pela Lei das S.A., deverá ser distribuído um dividendo 

mínimo de 25% do lucro líquido apurado em cada exercício, a verdade é que o pagamento dos 

dividendos é estabelecido pelo estatuto da empresa. Portanto, “Os acionistas têm direito de 

receber como dividendo obrigatório, em cada exercício, a parcela dos lucros estabelecida no 

estatuto” (Lei 6404/76, art.202). Caso o estatuto seja omisso, então outras regras são 

aplicadas. Essa, certamente, é a maneira mais correta de se apresentar o pagamento dos 

dividendos. 

 A decisão sobre o pagamento de dividendos anuais é feita pela Assembleia Geral 

Ordinária, e o Conselho de Administração pode decidir sobre distribuição de dividendos 

intercalares e intermediários (ver artigo em anexo). 

Segundo Ross et al. (1995, p.289), algumas características importantes dos dividendos 

são: 

 

Até que um dividendo seja declarado pelo conselho de administração de 

uma empresa, não se trata de uma exigibilidade da empresa. Uma empresa jamais 

será inadimplente em relação a um dividendo declarado. Em consequência, as 

empresas não podem falir por não pagarem dividendos. O montante- e mesmo se é 

pago ou não- resulta de decisões baseadas no planejamento empresarial do conselho 

de administração( ver artigo anexo). 
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O pagamento de dividendos pela sociedade anônima não é uma despesa da empresa e, 

por isso, eles não são dedutíveis para fins de imposto de renda de pessoa jurídica. Em síntese, 

os dividendos são pagos com os lucros da empresa, depois do imposto de renda. 

Em um mercado perfeito, as ações cairiam no mesmo montante do valor declarado de 

dividendo em sua data ex-dividendo. 

A data ex-dividendos é importante, porque uma pessoa que adquira o título antes dessa 

data receberá o dividendo corrente, enquanto outro indivíduo que compre o titulo nessa data, 

ou depois, não o receberá (Ross et al., 1995). 

 A Data de Pagamento é a data efetiva na qual a empresa remete o pagamento do 

dividendo aos titulares registrados. Geralmente, ocorre algumas semanas depois da data de 

registro (GITMAN,2008). 

 

Sobre dividendos, Gitman (2008, p.479) escreve: 

 

Hoje em dia, muitas empresas oferecem planos de reinvestimento de 

dividendos (DRIPs), os quais permitem aos acionistas usar os dividendos recebidos 

de ações da empresa para adquirir ações adicionais- mesmo fracionárias- a um custo 

de transação praticamente nulo. Algumas empresas até mesmo permitem que os 

investidores façam suas compras iniciais de transação diretamente com elas, sem 

recorrer a uma corretora de valores. No caso dos DRIPs, os participantes do plano 

podem adquirir ações a preços aproximadamente 5% abaixo do preço vigente de 

mercado. Isso quer dizer que a empresa pode emitir novas ações aos participantes de 

maneira mais econômica, evitando o underpricing e os custos de lançamento que 

decorreriam de ofertas públicas de novas ações. Obviamente, a existência de um 

DRIP pode ampliar o interesse do mercado pelas ações de uma empresa. 

 

 

3.8 Juros sobre Capital Próprio 

 

Os juros sobre capital próprio são outra forma de proventos, isto é, outra forma que a 

empresa tem de distribuir lucro para os acionistas. A grande diferença entre dividendos e os 

Juros Sobre Capital próprio é o fato de que o último não é tributado pela empresa e, por isso, 

o acionista terá que pagar imposto de renda sobre o valor recebido. Além disso, a alíquota de 

tributação sobre o JSCP é única e de 15%. A maior vantagem em distribuir Juros sobre capital 
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próprio é da empresa, que não tem que arcar com a questão fiscal, passando o ônus dos 

tributos ao investidor. 

Segundo Nagatsuka e Teles, o cálculo ocorre da seguinte forma: 

A empresa verifica a taxa de juros de Longo Prazo no período e multiplica 

pelo PL da empresa (menos a reserva de reavaliação não realizada). O valor 

encontrado são os JSCP e será distribuído aos acionistas. É importante salientar que 

os JSCP são considerados uma despesa financeira do DRE, portanto, diminui o IR e 

a contribuição social sobre o lucro. 

A decisão de pagar dividendos ou JSCP compete à Assembleia Geral, ao Conselho de 

Administração ou à Diretoria da Empresa. 

Quanto à interpretação jurídica dos JSCP, Neves (2007) argumenta que os JSCP, 

apesar de receberem o nome “juros”, se assemelham mais aos dividendos do que aos juros 

propriamente ditos. A própria CVM, em sua deliberação número 207/96(CVM/1996), 

argumenta que, no conceito de lucro da lei societária, a distribuição de remuneração do capital 

próprio configura distribuição de resultado e não de despesa. Indo além, o órgão regulador 

afirma que, se esses juros não forem tratados como distribuição dos resultados, restar-se-á 

prejudicada a comparabilidade entre os resultados das companhias abertas e poderão ser 

provocados reflexos em todas as participações e destinações calculadas com base no lucro 

societário. 

Assim como no caso dos dividendos, os juros sobre capital próprio também possuem 

leis que os regem, que são as de números 9.249/95 e 9.457/97(ver anexos).  

Além disso, o mecanismo dos juros sobre o capital próprio é determinado com a 

aplicação da TJLP (Taxa de Juros de Longo Prazo) sobre o patrimônio líquido da sociedade 

pagadora. E, para ser deduzido como despesa na apuração dos tributos sobre o lucro, deve ser 

inferior, desde a sua deliberação até o encerramento do exercício fiscal, a pelo menos um dos 

seguintes limites: 50% do lucro líquido do exercício antes de sua própria dedução; ou 50% 

dos lucros acumulados e reserva de lucros (BASTON, 2008). 

 

 

 

 

 



21 
 

3.9 Dividend Yield 

 

O Dividend Yield é um indicador que relaciona o valor dos dividendos com o preço da 

ação. Ou seja, ele é o preço do dividendo pago pela ação de uma empresa dividido pelo preço 

da ação ou valor investido. Sua formula correspondente é: 

DY = (Dividendo pago pela empresa/ preço da ação) x 100 

Esse índice foi criado para comparar a rentabilidade dos dividendos das empresas em 

relação ao seu preço. Dessa maneira, ele permite uma comparação mais rápida e eficaz das 

diferentes empresas do mesmo setor, por exemplo, ajudando a tomada de decisão do 

investidor. 

A sua importância reside no fato de fornecer uma medida da parcela do retorno total 

que provém dos dividendos, além de ser considerado uma medida de risco e um dos possíveis 

critérios de escolha para investimento (DAMODARAN,2002). 

Abaixo, mostra-se uma tabela das empresas que mais pagam dividendos, mostrando 

assim o seu percentual no Dividend Yield: 
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           Tabela 2: Ranking de Dividend Yield 

Símbolo Yield 12m 

Dividend 

 
Símbolo Yield 12m 

Dividend 

% Quantidade 

 
% Quantidade 

ELPL6.SA -5.8 26.30 7.48 

 
TAMM4.SA -24.6 4.03 1.16 

LIGT3.SA 14.5 14.15 3.50 

 
ITSA4.SA -26.1 3.99 0.38 

CGAS5.SA -5.8 12.95 4.45 

 
ITAU4.SA 0.0 3.97 1.01 

TLPP4.SA 20.0 10.16 5.06 

 
EMBR3.SA -0.5 3.83 0.45 

CSNA3.SA -49.7 8.63 1.27 

 
CCRO3.SA 12.1 3.71 1.82 

FBRTO4.SA -1.6 8.34 0.91 

 
BBDC4.SA -18.0 3.48 0.96 

BBAS3.SA -22.7 7.49 1.86 

 
UGPA4.SA 15.9 3.19 0.94 

RDCD3.SA -2.5 7.04 1.80 

 
GOAU4.SA -38.7 3.10 0.52 

BVMF3.SA -37.9 6.53 0.57 

 
GGBR4.SA -35.9 2.97 0.33 

CMIG4.SA 5.8 6.31 1.75 

 
VALE5.SA -12.7 2.90 1.14 

CPFE3.SA 6.6 6.21 1.28 

 
CYRE3.SA -51.1 2.88 0.34 

BRKM5.SA -15.1 5.71 0.83 

 
TNLP3.SA -34.5 2.87 0.59 

CRUZ3.SA 11.9 5.59 1.06 

 
CESP6.SA 9.9 2.81 0.78 

USIM5.SA -53.7 5.55 0.58 

 
VALE3.SA -16.2 2.67 1.14 

NATU3.SA -29.7 5.53 1.77 

 
BRA085 -41.2 2.47 0.33 

PETR4.SA -30.0 5.34 1.02 

 
USIM3.SA -16.6 2.47 0.53 

ELET3.SA -24.8 5.14 0.83 

 
TCSL3.SA 19.8 2.31 0.20 

KLBN4.SA 10.6 4.94 0.26 

 
TMAR5.SA -13.8 2.23 0.86 

SBSP3.SA 15.3 4.92 2.15 

 
CSAN3.SA -4.7 2.05 0.49 

PETR3.SA -31.3 4.88 1.02 

 
PRGA3.SA 25.0 1.79 0.58 

CPLE6.SA -9.0 4.78 1.62 

 
PCAR4.SA -2.6 1.26 0.72 

AMBVEF.SA 33.0 4.76 2.19 

 
ALLL11.SA -50.1 0.97 0.08 

TLNP4.SA -26.4 4.57 0.81 

 
LAME4.SA -6.4 0.68 0.10 

BRAP4.SA -18.3 4.39 1.45   JBSS3.SA -50.3 0.00 0.00 

Fonte: Bovespa 

 

3.10 Política de dividendos 

 

A política de dividendos adotada pela empresa traduz-se na decisão entre a proporção 

de dividendos pagos aos acionistas e os lucros retidos na empresa. Além disso, ela visa à 

maximização do retorno aos acionistas (Damodaram, 1999). No entanto, não é consenso que 

existe uma política ótima de dividendos na teoria das Finanças. Pelo contrário, ela tem gerado 

muitas opiniões contraditórias entre os estudiosos do assunto (Ribeiro, 2010). A seguir, 

podemos ter uma ideia das várias existentes hoje em dia. 
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3.10.1 Teoria das informações através dos dividendos 

 

Essa teoria constata que há conteúdo informacional nas variações de dividendos. O 

preço da ação de uma empresa pode cair significativamente, quando seu dividendo é reduzido 

(Ross et al.,1995). Isso pode ser explicado pelo fato de uma diminuição nos dividendos 

correntes poder indicar uma redução dos lucros da empresa, o que poderá afetar os dividendos 

futuros. Da mesma forma, uma empresa que nunca pagou dividendo e, de repente, começa a 

fazê-lo, pode despertar a desconfiança de investidores, que veem um indicativo de uma 

possível falta de projetos futuros nessa nova postura da empresa. Assim, mudanças nos 

dividendos podem indicar como os resultados futuros das empresas poderão se apresentar. 

 

3.10.3 Teoria da Irrelevância dos dividendos 

 

Segundo Gitman (2008, p.481): 

Miller e Modigliani (M&M) argumentam que o valor é determinado 

somente pela capacidade de geração de resultados e pelo risco de seus ativos 

(investimentos) e que a maneira como os resultados são repartidos entre dividendos 

e fundos retidos (reaplicados) internamente não o afeta. A teoria de M&M sugere 

que, em um mundo perfeito (certeza, inexistência de impostos, inexistência de 

custos de transação e nenhuma outra imperfeição de mercado), o valor da empresa 

não depende da distribuição de dividendos. 

Conforme Gitman (op. cit.) Miller e Modigliani afirmam que variações nos dividendos 

das empresas resultam em alterações nos preços das ações devido às informações contidas na 

mudança do dividendo, e não nele em si. 

Além disso, conforme Loss et. al.(2003), o argumento é o de que inexiste uma 

estrutura financeira ótima entre capital próprio e de terceiros que vá impactar positivamente o 

valor das ações. Esse argumento é apoiado na hipótese de mercado perfeito, na racionalidade 

dos agentes do mercado e na inexistência de custos de transação. 

Ainda segundo Loss et. al.(2003), o que deve importar aos investidores, em termos de 

valorização das ações, é o aproveitamento dos projetos de valor presente líquido positivo, isto 

é, a política de investimento das entidades. 
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Portanto, para esses estudiosos, o valor da empresa é determinado pelo poder de 

geração de resultados, pelo risco de seus ativos, pelo conteúdo informacional dos dividendos e 

pelo efeito clientela.  

 

3.10.4 Política de Dividendos Com Taxa de Distribuição Constante 

 

Segundo Gitman (2008, p.486), 

Esse tipo de política envolve o uso de uma taxa de distribuição constante. 

Essa taxa indica a porcentagem de cada dólar de lucro distribuída em dinheiro aos 

acionistas. É calculada dividindo-se o dividendo por ação pelo lucro por ação. 

Quando adota uma política de dividendos com taxa de distribuição constante, a 

empresa estabelece a distribuição de certa porcentagem dos lucros aos acionistas em 

cada período de dividendos. 

Um problema dessa política é a possibilidade de que, ocorrendo uma queda 

do lucro ou um prejuízo em certo período, os dividendos poderão ser muito 

pequenos ou inexistentes. Como eles são frequentemente encarados como um 

indicador da situação da empresa, o preço da ação poderá ser afetado de maneira 

negativa. 

 

 A prática da política de dividendos com taxa constante, no entanto, pode levar os 

administradores a manipular os números da empresa, devido ao gerenciamento de lucros 

(earnings management). Assim, administradores e contadores, pressionados a cumprir metas 

financeiras, eventualmente aproveitam a flexibilidade oferecida pelos princípios contábeis 

aceitos, com o propósito de garantir que essas metas sejam atingidas (Sancovschi et al., 2003). 

 O gerenciamento de lucros pode comprometer a qualidade das informações contidas 

nas demonstrações financeiras e assim infligir sérios prejuízos à empresa que o adota, 

diminuindo a credibilidade da mesma. 

  

 

3.10.5 Coeficiente Beta 

 

O coeficiente Beta serve para indicar quanto uma ação tenderá a variar, quando o 

mercado também variar. Dessa maneira, uma ação com beta igual a 1 tende a subir e descer na 
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mesma proporção que o mercado. Uma outra ação com beta menor que um tende a variar 

percentualmente menos do que o mercado. E uma ação com beta maior do que 1 tende a se 

valorizar ou desvalorizar mais do que o mercado. 

O retorno esperado de um título está positivamente relacionado ao seu risco, pois os 

investidores somente assumirão os riscos adicionais se receberem compensação adicional 

(ROSS,1995). 

Dessa maneira, o beta pode ser usado como elemento da teoria financeira para 

entender o comportamento das ações frente a um mercado e auxiliar o investidor a montar 

carteiras de investimento mais adequadas ao seu perfil. O fato de conhecer, por exemplo, uma 

ação com beta menor do que um, isto é, defensiva, fornece ao investidor uma possibilidade de 

montar uma carteira com ações de perfis variados, isto é, arriscadas, neutras e defensivas. 
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4. Objetivos 

 

4.1 Objetivo Geral 

 

O Objetivo geral deste trabalho é analisar a relação entre as perdas de capital durante a 

crise do Subprime e os dividendos distribuídos pelas empresas, verificando se as empresas 

com maior Dividend Yield, isto é, que pagam maiores dividendos em relação ao preço de sua 

ação, foram as que menos se desvalorizaram. 

 

4.2 Objetivos Específicos 

 

  Verificar e comparar uma amostra de empresas do Ibovespa através do 

Dividend Yield e ganho de capital. 

 Calcular as variações de ganho de capital dessas ações entre os anos de 

2007(inclusive) a 2009(exclusive). 

 Verificar a relação entre variação de ganho de capital e índice de pagamento de 

dividendos. 
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5. Procedimentos Metodológicos 

 

A fim de permitir a realização deste trabalho, fez-se um levantamento de dados, 

seguido da análise dos mesmos. Com isso, criou-se base para um entendimento mais crítico 

do que é proposto neste estudo. 

Aqui se explica como o estudo foi desenvolvido, bem como a origem dos dados 

levantados. Da mesma forma, mostra-se a metodologia e os critérios utilizados na amostra. 

 

5.1 Amostra e Coleta de Dados 

 

Para a formação da amostra, utilizou-se o banco de dados da Economática Sistemas. 

Porém, antes da compilação desses dados, foi necessário definir os critérios de inclusão na 

amostra. Eles são: 

 

 Estar a ação listada no Índice Bovespa. 

 Somente a classe de ação de maior liquidez. Esse dado já vem previamente 

separado pelo próprio Economática. 

 Foram escolhidas 39 ações componentes do índice Bovespa, em 2007 e 2008, de 

forma aleatória como amostra, a fim de facilitar o estudo. 

 

5.2 Indicadores 

 

Para fazer a relação entre variação de ganho de capital e pagamento de dividendos, 

foram utilizados os seguintes indicadores: 

 

  Dividend Yield 

 Ganhos de Capital 

 

Os dados referentes a esses indicadores foram compilados dos anos de 2007 e 2008, 

pois são neles que podemos verificar melhor os efeitos da crise do Subprime. No entanto, três 
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anos anteriores a 2007 foram utilizados como referencia para verificar o pagamento de 

dividendos pelas empresas estudadas, com o intuito de reforçar a legitimidade do estudo. 

 

 

5.3 Dividend Yield 

 

A forma utilizada neste trabalho para calcular o Dividend Yield foi por meio da 

seguinte fórmula: 

DY= total de dividendos pagos em um ano por ação/ preço da ação 

Dessa maneira, os Dividend Yields foram calculados somando-se o total de dividendos 

pagos pela empresa e, após, dividindo-o pelo preço da ação da mesma empresa. Para calcular, 

por exemplo, o Dividend Yield do ano de 2007 deste trabalho, basta somar os dividendos 

pagos neste ano e dividir o resultado pelo preço da ação no início do ano. 

Os valores calculados foram para os anos de 2007 e 2008.  

 

 

5.4 Ganhos de capital  

 

Aqui se utilizaram os valores de fechamento de cada ação, pois esses são os mais 

importantes para quem trabalha no mercado de capitais. Além disso, outros dados são 

calculados a partir dos valores de fechamento das ações, sendo, portanto, um dado padrão 

para profissionais da área. O cálculo, por exemplo, do ganho de capital de uma ação no ano de 

2007 foi feito utilizando-se o valor de fechamento dela no dia 31/12/2007, subtraindo-se o 

valor de fechamento de 31/12/2006 e dividindo-se o resultado pelo mesmo valor do 

fechamento do dia 31/12/2006. 

 

 

5.5 Retorno Total em Termos Percentuais 

 

O retorno total apurado para a amostra foi calculado pela soma dos proventos pagos 

por cada ação e dos ganhos de capital acumulado no período. 
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Através da apuração dos retornos totais, podemos iniciar a análise de todos os dados 

compilados neste trabalho. Isso nos ajudará a compreender melhor o comportamento das 

ações que pagam altos dividendos em momentos de crise econômica. 
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6. Análise de Dados 

 

Segue-se agora a análise dos dados, fazendo-se uso da metodologia anteriormente 

citada. Optou-se por realizar uma média dos dois anos a partir do Dividend Yield pago em 

cada ano pelas empresas, bem como uma média dos ganhos de capital obtidos em cada ano 

pelas mesmas. Posteriormente, dividiram-se as ações em 3 grupos, a fim de melhor comparar 

os resultados e relacionar as variáveis. Porém, antes de verificarmos os resultados para as 

médias dos Dividend Yields, mostra-se o comportamento das mesmas ações ao pagar 

dividendos, até três anos antes do início do período analisado neste trabalho, isto é, 2004, 

2005 e 2006. Isso ajudará a eliminar a hipótese de que as ações não vinham pagando 

dividendos, o que dará maior veracidade ao presente trabalho. 

 

Empresa 2004 2005 2006 

    

Eletropaulo            6,20            6,90             5,90 

Transmissão 
Paulista 

3,63 15,45 2,92 

Souza Cruz 7,78 6,36 9,28 

Usiminas 14,35 9,42 7,13 

Eletrobras 1,49 2,1 2,05 

Cemig 8,1 19,68 8,97 

Klabin 4,78 3,47 6,07 

Braskem 4,46 2,73 0,56 

CCR 9,21 3,44 4,76 

Brasil 5,43 5,77 7,17 

Gerdau 9,67 5,68 5,15 

Copel 2,58 3,87 5,71 

Bradesco 5,49 6,17 3,26 

Embraer 4,23 3,91 2,52 

Ambev 4,73 3,22 3,18 

Bradespar 4,21 5,95 5,07 

Petrobras 6,02 6,59 4,9 

Itausa 6,37 6,01 5,54 

Sabesp 3,29 7,77 6,06 

Duratex 5,99 3,17 4,41 

Vale 5,72 6,17 3,34 

Rossi 4,53 2,18 1,01 

Lojas Americanas 4,48 2,22 2,3 

Pão de Açúcar 1,12 0,8 0,23 

Quadro 1- Dividend Yield em Percentual em Anos Anteriores 
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Pelo quadro 1, podemos notar que as companhias analisadas pagaram dividendos aos 

acionistas em todos os anos três anos antecedentes ao estudo realizado neste trabalho. Sem 

exceções. 

Podemos apenas notar que, durante os três anos houve variações nos dividendos pagos 

aos acionistas, quando comparado em relação ao valor do preço da ação. Esse fato é normal, 

uma vez que há constantes variações nas expectativas do mercado sobre os resultados futuros 

das empresas, o que se reflete nos preços dos ativos, bem como no valor distribuído aos 

acionistas. 

 

6.1 Resultados Para as Médias dos Dividend Yields: 

 

 

Nesta parte do trabalho, mostram-se os resultados das médias do Dividend Yield das 

ações escolhidas para fazer parte deste estudo. Todas estavam listadas no Ibovespa nos anos 

de 2007 a 2008. Os resultados estão ordenados em ordem decrescente, visando à facilitação 

da visualização. Além disso, vale lembrar que o Dividend Yield é parte importante na decisão 

da composição de carteira de um investidor interessado em dividendos. 
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Nome  Classe 2007 2008 Média  

Eletropaulo PN 11.69 14.29 13 

Transmissao Paulista PN 13.81 10.79 12.3 

Light S/A ON 8.89 12.44 10.66 

CPFL Energia ON 9.68 9.13 9.4 

Souza Cruz ON 7.94 6.96 7.45 

Usiminas PNA 5.16 9.61 7.38 

Eletrobras PNB 6.86 6.49 6.67 

Cemig PN 7.67 5.49 6.6 

Klabin S/A PN 4.9 8.19 6.54 

Braskem PNA 1.1 11.61 6.35 

CCR SA ON 4.8 6.35 5.57 

Natura ON 5.37 5.23 5.3 

Brasil ON 2.75 7.75 5.25 

Siderúrgica Nacional ON 3.67 6.61 5.14 

Localiza ON 6.11 3.97 5.04 

Gerdau PN 2.54 5.91 4.22 

Brookfield ON 0.36 8.03 4.19 

Copel PNB 4.02 4.28 4.15 

Bradesco PN 0.76 7.21 3.98 

Lojas Renner ON 1.55 6.23 3.89 

Embraer ON 2.18 5.44 3.81 

Ambev PN 2.62 4.97 3.79 

Bradespar PN 1.65 5.91 3.78 

ItauUnibanco PN 2.27 5.02 3.64 

Petrobras PN 2.05 4.61 3.33 

Itausa PN 2.47 4.13 3.3 

Sabesp ON 2.87 3.67 3.27 

Duratex ON 0.38 5.95 3.16 

Vale PNA 1.46 4.56 3.01 

Rossi Residencial ON 0.29 5.29 2.79 

Gol PN 3.64 1.82 2.73 

BRF Foods ON 1 2.38 1.69 

Gafisa ON 0.3 1.99 1.14 

PDG Realty ON 0.18 2.04 1.11 

Cyrela Realty ON 1.05 0.45 0.75 

Lojas Americanas PN 0.61 0.68 0.64 

Dasa ON 0.02 1.04 0.53 

Pao de Acúcar PN 0.27 0.74 0.5 

América Latina Logística ON 0.08 0.51 0.29 

Quadro 2- Média Dividend Yield em Percentual. 
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Visto que o propósito deste trabalho é verificar se as ações que pagam maiores 

dividendos apresentaram melhor rentabilidade durante a crise do Subprime, decidiu-se dividir 

as ações acima em três grupos, a fim de facilitar a análise feita posteriormente. Assim, cada 

grupo será composto de treze ações, totalizando trinta e nove empresas diferentes. Além 

disso, cada grupo receberá um nome distinto. Os três grupos são os seguintes: 

Grupo 1- do número 1 ao 13- DY  Alto 

Grupo 2- do número 14 ao 26- DY Intermediário 

Grupo 3- do número 27 ao 39- DY Baixo 

A seguir, mostram-se os resultados para os três grupos: 

 

Grupo  Dividend Yield Médio 

1 7.88 

2 4.02 

3 1.66 

Quadro 3- Dividend Yield Médio em Percentual. 

 

 

6.2 Resultados dos Ganhos de Capital 

 

Os resultados dos ganhos de capital estão apresentados no Quadro 4, mostrado a 

seguir: 
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Empresa 2007 2008 Média 

Vale 83,5% 51,5% 66,7% 

Transmissão Paulista 49,8% 22,9%    35,6% 

Siderúrgica Nacional 151,7%  -42,2%     20,6% 

Souza Cruz 32,9% -2,26% 13,9% 

Eletropaulo 52,5% -18,3% 11,6% 

CPFL 23,5% -2,37% 9,8% 

Eletrobras 1,0% 11,36% 6,0% 

Petrobras 70,1 % -35,4% 4,8% 

Usiminas 58,0% -34,3% 1,9% 

Brooksfield 47,5% -29,8% 1,7% 

Cemig -1,49% 4,6% 1,5% 

Gerdau 48,3% -34,0% -1,1% 

Ambev  21,6% -20,8% -1,8% 

BRFoods 49,3% -36,7%         -2,8% 

Copel 5,1% -11,3% -3,4% 

Bradesco 27,4% -31,2% -6,4% 

ItauUnibanco 16,2% -25,1% -6,7% 

PDG -4,3% -12,4% -8,4% 

CCR 38,7% -39,7% -8,5% 

Bradespar 85,7% -58,7% -12,4% 

Itausa 5,9% -29,1% -13,3% 

Banco do Brasil 43,0% -49,8% -15,3% 

Sabesp 11,9% -36,2% -15,5% 

Pão de Açúcar 52,4% -53,5% -15,8% 

Rossi 4,3% -34,4% -17,3% 

Duratex     33,0% -60,7% -27,7% 

Natura 21,9% -57,9% -28,4% 

Lojas Renner 12,5 -55,8 -29,5% 

Dasa -18,5 -39,2 -29,6% 

Lojas Americanas 24,2% -61,6% -30,9% 

América Latina Logística -5,3% -51,0% -31,9% 

Cyrella 18,0% -61,2% -32,3% 

Gafisa 6,3% -61,5% -36,0% 

Embraer -8,0% -56,1% -36,4% 

Braskem -5,8% -60,1% -38,7% 

Localiza -12,7% -60,2% -41,0% 

Klabin -27,0% -76,3% -58,4% 

Gol  -32,0% -82,1% -65,1% 

Quadro 4- Ganhos de Capital em Relação ao Ano Anterior. 
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Novamente os resultados dos ganhos de capitais foram agrupados da mesma forma 

que anteriormente, isto é, em três grupos de treze ações. Isso facilitou a análise cujos 

resultados serão apresentados posteriormente neste trabalho.   

 

Grupo Ganho de Capital Médio 

1 13,1 

2 -10,5 

3 -37,4 

Quadro 5- Ganho de Capital Médio em Percentual. 

 

6.3 Dividend Yield e Ganho de Capital  

 

Nesta parte, são analisados os três grupos, iniciando pelo grupo um, isto é, aquele que 

tem maiores Dividend Yield e maiores ganhos de capital. 

Dividend Yield  Ganho de Capital 

Eletropaulo  Cia Siderúrgica 
Nacional 

Transmissão 
Paulista 

 Transmissão 
Paulista 

Light s/a  Eletropaulo 

CPFL Energia  Vale 

Souza Cruz  Souza Cruz 

Usiminas  Petrobras 

Eletrobras  CPFL Energia 

Cemig  Usiminas 

Klabin S/A  Brooksfield 

Braskem  Eletrobras 

CCR S/A  Cemig 

Natura  Gerdau 

Banco do Brasil  Ambev 

Quadro 6- Dividend Yield x Alto Ganho de Capital 
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Por esse quadro comparativo, podemos observar que 53,85% das ações da amostra 

estudada que tem um alto índice de pagamento de dividendos, também foram as que tiveram 

um ganho de capital maior durante a crise do Subprime. Isso indica que, no período estudado, 

a maioria, ainda que em margem pequena, das ações que pagaram um alto dividendo são 

também as que tiveram um melhor desempenho, o que se alinha ao argumento dos que 

atribuem um papel defensivo para as ações que pagam bons dividendos.  

Além disso, dos 53,85% das ações da amostra, 71,43% correspondem a ações do setor 

elétrico. Uma possível explicação para esse resultado é o fato de que as elétricas são 

sabidamente empresas que, entre outros fatores, por não terem uma gama tão grande projetos 

novos a investir e por terem receita relativamente constante, acabam por não sofrer tanto com 

as vicissitudes da economia, o que acaba por refletir nas ações das mesmas, que acabam tendo 

um desempenho mais positivo em momentos de crise. 

Do restante, isto é, dos 28,57% da amostra das ações, metade corresponde à Souza 

Cruz, que também é considerada uma empresa com um menor poder de expansão e uma 

menor gama de projetos para investir, além de possuir uma demanda por seus produtos 

bastante inelástica ao preço. Isso permite a ela mais liberdade para mexer no preço quando 

necessário, o que acaba por refletir também nas ações, que acabam tendo um resultado melhor 

em momentos de crise. 

Em seguida, procurou-se por analisar o outro extremo das ações estudadas, isto é, 

aquelas que pagam pouco dividendos e aquelas que tiveram as maiores perdas de capital 

durante a crise de crédito americana. 
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Dividend Yield  Ganho de Capital 

Sabesp  Duratex 

Duratex  Lojas Americanas 

Vale  Cyrella 

Rossi Residencial  Lojas Renner 

Gol  América Latina 
Logística 

BR Foods  Dasa 

Gafisa  Gafisa 

PDG Realty  Embraer 

Cyrela Realty  Braskem 

Lojas Americanas  Localiza 

Dasa  Natura 

 Pão de açúcar  Gol 

América Latina 
Logística 

 Klabin 

Quadro 7- Grupo 3 

 

Por este quadro, podemos observar que 53,84% das ações da amostra, isto é, mais da 

metade das empresas que pagam baixos dividendos aos acionistas, também são as que tiveram 

o pior resultado durante os anos da crise do Subprime. Esse resultado corrobora a ideia 

difundida no mercado de que as empresas que pagam menores dividendos são menos 

defensivas do que aquelas que pagam maiores dividendos. 

Dos 53,84% das ações desta amostra, 28,57% correspondem a ações de empresas do 

setor de construção civil. Essas empresas são consideradas opções bastante arriscadas de 

ações e, durante o período estudado, elas tiverem muitas dificuldades em obter caixa, o que 

pode explicar os baixos dividendos, as grandes perdas de capital e, inclusive, algumas 

incorporações que ocorreram dentro desse setor, em virtude das dificuldades de obter caixa 

pela qual algumas dessas empresam passaram. 
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7. Conclusão 

  

Conclui-se, através deste trabalho, que as ações que pagaram bons dividendos tiveram 

um resultado melhor durante a crise do Subprime e, portanto, se comportaram de maneira 

mais defensiva durante a crise de crédito iniciada em 2007. Esse resultado, então, corrobora a 

percepção de que as ações que pagam bons dividendos tem um perfil mais defensivo do que 

as pagam menores dividendos. 

Além disso, o fato de essas empresas pagarem bons dividendos sinaliza a boa saúde 

financeira, o bom estado de maturação do negócio e a alta qualidade da administração das 

mesmas. Esses fatos, aliados à boa geração de caixa e ao relativo baixo risco por menor 

necessidade de novos investimentos, contribuíram para que elas tivessem um desempenho 

melhor durante a crise do Subprime. 

Com este trabalho, conseguiu-se verificar e comparar uma amostra de empresas do 

Ibovespa através do Dividend Yield e do Ganho de Capital, calcular as variações de ganho de 

capital da amostra entre os anos de 2007(inclusive) e 2009(exclusive), verificar a relação 

entre variação de ganho de capital e índice de pagamento de dividendos e, por último, analisar 

a relação entre as perdas de capital durante a crise do Subprime e os dividendos distribuídos 

pelas empresas da amostra.  

Dessa maneira, acredita-se que este trabalho é de extrema valia para todos os 

interessados no Mercado de Capitais, bem como visa contribuir para estudos e análises 

posteriores que procurem elucidar ainda mais este assunto. 
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Anexos 

 

Extratos da Lei 6.404/76 

Art. 202. Os acionistas têm direito de receber como dividendo obrigatório, em cada exercício, 

a parcela dos lucros estabelecida no estatuto ou, se este for omisso, a importância determinada 

de acordo com as seguintes normas: (Redação dada pela Lei nº 10.303, de 2001). 

        I - metade do lucro líquido do exercício diminuído ou acrescido dos seguintes valores: 

(Redação dada pela Lei nº 10.303, de 2001). 

        a) importância destinada à constituição da reserva legal (art. 193); e (Incluída pela Lei nº 

10.303, de 2001). 

        b) importância destinada à formação da reserva para contingências (art. 195) e reversão 

da mesma reserva formada em exercícios anteriores; (Incluída pela Lei nº 10.303, de 2001). 

        II - o pagamento do dividendo determinado nos termos do inciso I poderá ser limitado ao 

montante do lucro líquido do exercício que tiver sido realizado, desde que a diferença seja 

registrada como reserva de lucros a realizar (art. 197); (Redação dada pela Lei nº 10.303, de 

2001). 

 

 Extratos da Lei 9.249/95 

§ 7º O valor dos juros pagos ou creditados pela pessoa jurídica, a título de remuneração do 

capital próprio, poderá ser imputado ao valor dos dividendos de que trata o art. 202 da Lei nº 

6.404, de 15 de dezembro de 1976, sem prejuízo do disposto no § 2º. 

§ 8º Para os fins de cálculo da remuneração prevista neste artigo, não será considerado o valor 

de reserva de reavaliação de bens ou direitos da pessoa jurídica, exceto se esta for adicionada 

na determinação da base de cálculo do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro 

líquido. 

http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1113888
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Extratos da Lei Nº 9.457/97 

 

Art. 1º - Os dispositivos da LEI Nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, abaixo enumerados, 

passam a vigorar com a seguinte redação: 

" Art. 16 - ......... 

I - Conversibilidade em ações preferenciais; 

II - Exigência de nacionalidade brasileira do acionista; ou 

III - Direito de voto em separado para o preenchimento de determinados cargos de órgãos 

administrativos. 

........." 

" Art. 17 - As preferências ou vantagens das ações preferenciais: 

I - Consistem, salvo no caso de ações com direito a dividendos fixos ou mínimos, cumulativos 

ou não, no direito a dividendos no mínimo dez por cento maiores do que os atribuídos às 

ações ordinárias; 

II - Sem prejuízo do disposto no inciso anterior e no que for com ele compatível, podem 

consistir: 

a) - em prioridade na distribuição de dividendos; 

b) - em prioridade no reembolso do capital, com prêmio ou sem ele; 

c) - na acumulação das vantagens acima enumeradas 
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