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RESUMO 

 
A literatura de finanças estabelece que os preços das ações sejam influenciados, 

preponderantemente, pelas políticas de financiamento, de distribuição de 

dividendos/recompra de ações e de investimentos, as quais são usualmente definidas pelos 

administradores financeiros. 

O objetivo desta pesquisa é avaliar, empiricamente, se estas políticas tem influência 

relevante no estabelecimento dos preços de mercado das ações. 

Para a consecução desse objetivo decidiu-se por elaborar um estudo de caso para a 

Cia. Brasileira de Distribuição no qual, por meio de um estudo de evento, buscou-se 

determinar a validade das políticas acima mencionadas em função de eventos representativos 

dessas políticas que por ela foram gerados.. 

As informações sobre os eventos foram coletadas e aplicou-se a metodologia escolhida 

a qual procura identificar se o mercado é eficiente ou não, em função das informações que ele 

recebe e processa. 

Os testes foram realizados e identificou-se que, para a Cia Brasileira de Distribuição, 

apenas a política de investimento apresenta relevância estatística para a condição de mercado 

não  eficiente, influenciando assim no retorno da ação e  no valor de mercado da empresa. 

Os testes dos eventos representativos das outras duas políticas apresentaram como 

resultado a condição de que o mercado é eficiente, o que significa dizer no caso da Cia. 

Brasileira de Distribuição que, tanto a política de financiamento quanto a política de 

dividendos não influenciam os retornos anormais  de suas ações. 

Os resultados encontrados abrem perspectivas para novos estudos, podendo ser 

utilizados como fonte de futuras pesquisas.  

 Palavras chave: Estudo de Evento, Eficiência de Mercado, Políticas financeiras estratégicas 

Mercado de Ações 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
ABSTRACT 

 
The finance literature defines that stock prices are influenced mainly by the policies of 

funding, distribution of dividends / share buyback and investments, which are usually defined 

by financial managers. 

The objective of this research is to evaluate empirically whether these policies have a 

significant impact on pricing of the stock market. 

To achieve this goal it was decided to produce a case study for Cia. Brasileira de 

Distribuição inn which, trough an event study, we sought to determine the validity of the 

policies mentioned above in the light of events representative of those policies. 

Information about the events were collected and applied to the chosen methodology, 

which seeks to identify whether the market is efficient or not, depending on the information it 

receives and process. 

The tests were performed and identified that, for Cia Brasileira de Distribuição, only 

the investment policy has statistical significance for the market condition is not efficient, thus 

influencing the return of shares and the market value of the company. 

Tests of events representing the other two policies had resulted in the condition that 

the market is efficient, which means in the case of Cia Brasileira de Distribuição that both the 

policy of funding the dividend policy will not affect the abnormal return of its shares. 

Keywords: Event Study, Market Efficiency, Strategic Policies of the financial, Stock Market 
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1 - INTRODUÇÃO 
 

Embora o administrador financeiro muitas vezes seja visto como um elemento de 

linha, ligado essencialmente ao gerenciamento das decisões, o mesmo possui papel relevante 

nas decisões estratégicas de investimento, da definição da estrutura de capital e da política de 

dividendos (Copeland, Weston e Shastri – 2005 – p. 470). 

Usualmente as questões básicas com as quais o administrador financeiro se depara são: 

em quais ativos reais deve-se investir e como devem ser financiados estes investimentos. 

Assim, estrategicamente,  este profissional deverá decidir em quais ativos a empresa 

deve investir e prover a empresa de recursos necessários ao financiamento desses ativos 

valendo-se dos mercados financeiros ou de capitais, de tal forma que, as decisões por ele 

tomadas conduzam à maximização da riqueza dos proprietários.(Brealey, Myers e Allen – 

2008). 

Ainda no computo das decisões estratégicas do administrador financeiro, que 

influenciam na maximização da riqueza do proprietário, está a política de dividendos ou de 

recompra de ações.  

Embora, para Plantullo (2004),  se discuta atualmente que a maximização da riqueza 

do proprietário deve necessariamente ser sensível a ética empresarial e a responsabilidade 

social,  tecnicamente, para a análise fundamentalista, o valor da empresa ou o valor intrínseco 

de suas ações é determinado por métodos que consideram o desconto de fluxos de caixa 

futuros quer sejam dos fluxos de caixa livres gerados ou os dos dividendos pagos. A taxa 

utilizada para calcular os valores presentes dos fluxos de caixa, usualmente é a média 

ponderada de custo de capital, determinada em função da política de financiamento adotada 

pela empresa.  

O objeto deste estudo é identificar, empiricamente, se há de fato alguma relação entre 

a variação verificada nos preços das ações, ou seja, o seu retorno e as escolhas estratégicas 

acima descritas, a política de investimentos, a política de financiamento e a política de 

dividendos/recompra de ações. 

 

 



 4 

1.1 – Justificativa 

 Atualmente a literatura acadêmica ainda continua a estabelecer que, no longo prazo, 

as políticas de investimento, de financiamento e a de dividendos/recompra de ações 

determinam o valor da empresa e consequentemente influenciam os retornos das ações  

observados no mercado. 

Pesquisa conduzida por Saguchi (2002) mostra que em resposta a pergunta sobre o que 

é mais importante em seu trabalho, uma amostra de administradores financeiros nos Estados 

Unidos, na escala de 1 como menos importante a  4 como mais importante, apresentou como 

resultado média de 3,6 para Preço das Ações. O resultado dessa pesquisa indica que os 

administradores financeiros nos EUA dão grande importância à maximização da riqueza do 

proprietário no rol de suas atribuições. 

Esta pesquisa indica que as estratégias de maximização da riqueza dos proprietários ou 

estão sendo praticadas ou é objeto de preocupação dos administradores financeiros, embora 

sem indicar quais práticas estejam sendo utilizadas. 

O mercado acionário brasileiro tem crescido ao longo dos últimos 10 anos em razão 

das mudanças na legislação societária e a implementação de regras de governança 

corporativa, medidas adotadas nos anos de em 2.000 e 2001. Estas medidas foram tomadas 

com o objetivo de reativar o mercado, que se apresentava em franca decadência conforme se 

constata pelo número de empresas listadas em bolsa que era de 550 em 1996 reduzindo-se 

para 440 ao final de 2001.  

A queda no volume negociado foi ainda mais drástica passando de US$ 191 bilhões 

em 1997 para US$ 65 bilhões em 2001 conforme o site www.portaldoinvestidor.gov.br. Em 

2009 este número já se apresentava bastante modificado representando um volume anual 

negociado igual a US$ 605 bilhões conforme Valor On line enquanto o número de empresas 

listadas passou a ser de 551.  (www.bovespa.com.br). 

Como indicador do aumento do interesse das empresas em participar do mercado de 

ações encontra-se abaixo gráfico com o número de Initial Public Offer (IPOs) ou Oferta 

Pública de Ações.  

Estes dados refletem a importância que o mercado acionário vem assumindo no Brasil 

desde a última década e a importância em estudá-lo em seus mais diferentes aspectos. 
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Assim este trabalho de pesquisa se justifica ao verificar se as decisões estratégicas de 

investimento, financiamento e pagamento de dividendos/recompra de ações influenciam as 

variações nos preços das ações (retornos) identificados no mercado brasileiro. Para tanto será 

realizado um estudo de evento para uma empresa brasileira, a Companhia Brasileira de 

Distribuição, ou simplesmente denominada CBD. 

1.2 – Problematização,  Hipótese de Pesquisa e Resultados Esperados 

Sob a ótica do administrador a eficácia das políticas financeiras adotadas deverá estar 

refletida no aumento da riqueza dos acionistas. Conceitualmente políticas que definem a taxa 

de custo de capital da empresa, a distribuição de seus resultados e a escolha dos projetos de 

investimento, são consideradas estratégicas para se obter este valorização. 

Desta forma o problema que esta pesquisa se propõe a responder é se de fato as 

políticas de investimento, financiamento e distribuição de dividendos influenciam no retorno 

das ações.  

A hipótese a ser testada é de que, se estas políticas são praticadas, então haverá 

variação nos preços das ações. Caso isto não ocorra  o mercado será eficiente, o que significa 

que já terá incorporado em seus preços , instantaneamente, as informações que a ele  

chegaram. 

1.3 – Objetivo 

Esta dissertação tem por objetivo identificar se as decisões estratégicas de 

investimento, financiamento e pagamento de dividendos/recompra de ações apresentam 

relações estatisticamente significativas com os retornos das ações  preferenciais e ordinárias 

da CBD, de forma a influenciá-los preponderantemente.   

.1.4 – Metodologia 

Esta pesquisa é de caráter quantitativo e trabalha com informações sobre eventos 

representativos de aquisições, captação de recursos e pagamento de dividendos, além dos 

preços e dos retornos históricos das ações da Companhia Brasileira de Distribuição. 

Para verificar se os eventos objetos acima mencionados, de fato influenciam as 

variações nos preços de mercado das ações, utilizar-se-á a metodologia de estudo de evento. 
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A metodologia do estudo de evento tem por objeto testar a eficiência de mercado 

relativamente à data em que uma determinada informação é a ele disponibilizada. 

O estudo de eventos verifica, estatisticamente, a relação entre os retornos das ações ex-

ante e ex-post à ocorrência de um determinado evento, calculando possíveis retornos anormais 

e sua relevância estatística. 

1.5 – Contribuições da Pesquisa 

Embora as questões que envolvam a definição das políticas de financiamento e de 

dividendos/recompra de ações tenham sido alvo de muitos estudos, após a publicação dos 

artigos de Modigliani e Miller em 1958 sobre a estrutura de capital e, em 1961 sobre a 

irrelevância da política de dividendos, cabe ainda estabelecer pesquisas que possam testar a 

validade destas políticas e também a da política de investimentos, procurando identificar sua 

influência sobre os retornos a partir de estudos realizados em empresas específicas de setores 

específicos, em mercados de capitais dos países chamados emergentes. 

A contribuição acadêmica desta pesquisa é, essencialmente, a de comprovação da 

validade dos conceitos teóricos estabelecidos, dadas às condições e particularidades da 

amostra escolhida e, além disso, procurar estabelecer condições para que novas pesquisas 

sejam feitas utilizando-se dos modelos aqui estabelecidos. 

Do ponto de vista empresarial considera-se que a reunião do corpo teórico e a 

verificação ou não de sua validade prática por meio de um estudo de evento, no que concerne 

ao valor de mercado da empresa objeto e de seus títulos patrimoniais, possa contribuir no 

processo de tomada de decisão dos administradores financeiros.  

1.6 – Delimitações da Pesquisa  

O estudo realizado limitou-se ao levantamento de dados no período de 2000 a 2009 de 

uma empresa com sede no Brasil, e com operações predominantemente realizadas no mercado 

brasileiro do ramo de varejo, a Companhia Brasileira de Distribuição. 

Ainda que tenham sido tomados como amostra todos os eventos observados para a 

Cia. Brasileira de Distribuição, aderentes as políticas aqui tratadas, o seu número como era de 

se esperar não foi expressivo, contando-se sete eventos representativos da política de 

investimento, seis da política de financiamento e dez da política de dividendos. 
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Outra importante limitação está em não reconhecer os efeitos advindos da teoria das 

finanças comportamentais, a qual sugere que os investidores muitas das vezes não praticam 

atitudes racionais como resposta as informações disponíveis no mercado.   
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2 - FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

A fundamentação teórica apresentada a seguir pretende, primeiramente, explicitar o 

ambiente em que se desenvolve o processo de negociação dos títulos patrimoniais para em 

seguida apresentar os conceitos de como, para o investidor racional, as políticas objeto desse 

estudo podem influenciar o valor justo das ações e, consequentemente, as decisões de compra 

ou venda desses ativos. 

A partir dessas decisões tomadas pelos investidores os retornos poderão ser positivos 

ou negativos, em função das expectativas dos mesmos quanto ao resultado futuro das 

estratégias adotadas pelos administradores financeiros. 

Em continuidade serão apresentados os conceitos sobre a importância do conteúdo 

informacional e do estudo de evento como metodologia de pesquisa. 

2.1 – O mercado de ações no Brasil 

Para Barros,  et al (2000, p.5), o mercado acionário brasileiro anteriormente a década 

de 90 era pouco expressivo essencialmente por três razões: 

a) baixa necessidade de capital por parte das empresas nacionais, decorrente do 

protecionismo estabelecido pelas barreiras alfandegárias e fiscais então existentes, o que não 

exigia das empresas significativos investimentos em aumento de competitividade, os quais se 

necessários poderiam ser obtidos de lucros retidos e créditos oficiais e comerciais. 

b)  financiamentos de longo prazo com taxas de juros relativamente baixas em função 

dos benefícios dados pelo governo, o que tornava o crédito barato e atraente para as empresas. 

c) falta de leis e instituições.  

Ainda para os mesmos autores (2.000, p. 5), na década de1990 o mercado acionário 

apresentou significativo incremento de operações como resultado do processo de  privatização 

das empresas estatais. 

Já na segunda metade da década de 1990 as operações em bolsa de valores no Brasil 

apresentaram importante declínio em decorrência da falta de leis e instituições que 

apresentassem mecanismos de proteção aos investidores, dando assim, credibilidade ao 

mercado. 
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Com o intuito de suprir esta carência e incentivar o mercado acionário, duas ações 

foram tomadas; a primeira a aprovação de uma nova Lei das Sociedades Anônimas em 

substituição a de 1976, e o lançamento, em setembro de 2000, pela Bovespa do segmento de 

governança corporativa, o Novo Mercado. 

Estes fatos aliados a maior abertura da economia e aos incentivos dados ao ingresso de 

capitais estrangeiros na bolsa de valores brasileira permitiram que novas empresas se 

interessassem em captar recursos nesse mercado, o que representou um acréscimo de 25% nas 

empresas listadas em bolsa relativamente ao ano de 2001 (440 para 550), e um volume de 

negociações anual de aproximadamente US$ 605 bilhões em 2009 contra US$ 65 bilhões em 

2001. 

Abaixo encontra-se o gráfico onde estão comparados o número de Ofertas Iniciais de 

Ações ocorridas de 2004 até 2009. 

Gráfico I – Número de Ofertas Públicas de Ações - Bovespa 
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Atualmente a Bolsa de Valores de São Paulo é uma empresa de capital aberto com 

denominação social de BM&FBovespa S.A.   

2.2 – O Valor Justo da Ação 

Todo investidor racional ao tomar a decisão de realizar um investimento observa a 

relação Risco-Retorno, objetivando maximizar o retorno do capital investido dado o risco 

assumido. Assim pode-se entender que ao realizar um investimento um investidor atribui a ele 

um valor que considera justo dado o risco e o retorno exigido. 

Desta forma, para qualquer investidor a condição primária para que se faça um 

investimento, é de que ele não pague mais por um ativo do que ele realmente vale. Embora 

essa afirmativa tenha um caráter de obviedade, o valor justo ou intrínseco  não é tão simples 

de ser determinado, a despeito de existirem diversas técnicas que busquem atender a  este 

objetivo.   

Para Damodaran (1997, p.01), todo ativo quer seja financeiro ou real, tem valor 

intrínseco e a chave para investir nesses ativos e gerenciá-los está nas fontes de valor.  

O que é importante considerar é que as fontes de valor ou de criação de valor, para os 

stakeholders de qualquer organização, têm se modificado ao longo do tempo em função da 

maior velocidade de informação e a globalização da economia. Sendo assim os ativos 

intangíveis, o alcance global, o conhecimento compartilhado, a sustentabilidade e a 

capacidade de recriar vantagens competitivas em um mundo extremamente dinâmico, 

passaram a ter um grau maior de importância na composição do valor intrínseco de uma 

organização. 

De acordo com Dworkin apud Kuhnen (2009, p.37),  

valor intrínseco se aplica àquilo que é bom em si mesmo e valioso por si próprio, isto é, àquilo que é 

reverenciado não por atender aos desejos ou interesses humanos, mas pelo que é intrinsecamente. 

Assim, o valor intrínseco de algo independe dos desejos e necessidades individuais, bem como da 

utilidade do objeto em questão 

Ainda que  possa se considerar filosoficamente,  o valor como algo intrínseco do que é 

avaliado e assim independente dos desejos e necessidades individuais, os processos de 

avaliação das organizações usualmente valem-se de dados de entrada que deixam margem 
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suficiente para julgamentos subjetivos, especialmente ao que se refere a dinâmica existente 

quanto ao que de fato pode  criar valor. 

Ainda que se possa argumentar que o valor intrínseco de um ativo depende da 

percepção individual do investidor, ativos financeiros devem ser adquiridos pelos fluxos de 

caixa esperados em decorrência de sua posse, ou seja, as percepções de valor devem ter o 

suporte da realidade sendo esta representada pela geração de fluxos de caixa desse ativo. 

Damodaran (1997, p.02) . 

 Conforme ressalta Stewart (2005, p. 41), a busca do valor é geralmente dificultada por 

falha no entendimento de como se formam os preços dos ativos, nesse caso as ações.  

2.3 – Valuation: Procedimentos para Determinação do Valor Justo da Ação 

Se o problema do investidor é identificar o preço justo de uma ação, dadas as 

condições de risco e retorno exigidas, o mesmo pode se valer de técnicas que o conduzam a 

este preço.   

Dentre as técnicas utilizadas para o estabelecimento de um preço justo para uma ação, 

destaca-se a análise fundamentalista, a qual tem por objetivo determinar o valor intrínseco de 

uma organização, tendo por base os fundamentos macroeconômicos, a análise do setor 

econômico a que ela pertence e por fim sua análise financeira. 

Conforme Reily e Norton (2008, p. 234),  o processo de avaliação em três estágios 

deve ser realizado, pois existem influências econômicas gerais que são determinadas pela 

execução de uma política monetária. Assim políticas restritivas e expansionistas no que 

concernem a liquidez da economia afetam taxas de juros, políticas fiscais podem incentivar ou 

não setores ou segmentos de uma economia e os gastos do governo  interferem sobre maneira  

no ambiente econômico onde estão inseridas as organizações. 

Ainda conforme os mesmos autores (p. 235), as influências setoriais devem ser 

consideradas, pois podem interferir no valor da empresa em razão da existência ou não de 

regulamentações governamentais, cotas ou tarifas de exportação, barreiras de entrada entre 

outros. 
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Deve-se ainda levar em conta que os setores  reagem as mudanças econômicas de 

formas diferentes, em pontos distintos de um ciclo econômico,  que haverá fatores 

demográficos e fatores econômicos internacionais que não podem ser esquecidos. 

O último item a ser considerado é a análise da empresa. Se para Reilly e Norton (2008, 

p.235), dificilmente há empresas boas em um setor ruim, ao se identificar um setor promissor, 

deve-se nele procurar as melhores organizações. Isto deve ser feito analisando-se sua situação 

econômico-financeira. Esta analise deverá englobar tanto o desempenho passado quanto as 

perspectivas da empresa por meio de índices financeiros e de valores do fluxo de caixa.    

O objetivo final da análise fundamentalista ao determinar o valor da organização é 

encontrar oportunidades de investimento, identificando ações cujos preços  de mercado 

estejam sub-valorizados comparativamente ao preço justo encontrado na avaliação. Este 

procedimento  gera possibilidades de ganhos extraordinários ao criar uma informação privada 

tornando o mercado ineficiente. 

É importante ressaltar que o preço justo encontrado é o preço que o investidor 

considera razoável para uma determinada ação e que os preços de mercado deverão oscilar em 

torno do mesmo.  

Dado que as análises macroeconômicas e setoriais tenham sido realizadas o próximo 

passo é o de procurar formas de determinar o preço justo.  

De acordo com Damodaran (1997, p. 11), há três abordagens para a avaliação: 

avaliação por fluxo de caixa descontado, avaliação relativa e a avaliação de direitos 

contingentes. 

Para a maioria dos autores o método do fluxo de caixa descontado é o mais adequado 

para determinação do valor e é também o mais utilizado na prática.  

2.3.1 –Os Métodos Baseados nos Fluxos de Caixa Descontados 

Estes métodos consistem em trazer para o valor presente os fluxos de caixa gerados 

pela organização em um determinado período de tempo ou horizonte de planejamento.  

Para a maioria dos autores o método do fluxo de caixa descontado é o mais adequado 

para determinação do valor e é também o mais utilizado na prática.  
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Um dos primeiros pesquisadores a tratar do valor da empresa como um fluxo de caixa 

descontado foi Durand (1952), ao propor dois métodos  para determinação do valor da 

empresa: 

1. Método NOI (Net Operating Income), o qual consistia em tomar o lucro liquido 

operacional como uma série uniforme perpétua, trazendo-a ao valor presente pela taxa 

de capitalização da empresa. Do valor presente encontrado  deduz-se o valor das 

dívidas (p.227) 

azoLongodeDividas
çãoCapitalizadeTaxa

LíquidolOperacionaLucro
Valor Pr−=                        ( 1 ) 

2. Método NI (Net Income), o qual consistia em tomar o lucro líquido das despesas 

financeiras de longo prazo e trazê-lo a valor presente como perpetuidade. (p.227) 

çãoCapitalizadeTaxa

LíquidoLucro
Valor =        ( 2 ) 

 

Para Damodaran (1997) a metodologia para o cálculo do valor de uma empresa é 

função dos fluxos de caixa gerados por ela, do período em que eles irão ocorrer e da incerteza 

associada a essa ocorrência. A técnica que congrega todas estas condições é a do valor 

presente.  

A expressão matemática para o valor presente de uma série de fluxos de caixa, é dada 

a seguir: 

                      ( 3 ) 

 

Onde,  

Valor Presente é o valor presente dos fluxos de caixa, 

n = período de projeção 

FCt = Fluxo de Caixa no período t 
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r = Taxa de desconto, a qual deve incluir parcela que compense a incerteza dos fluxos 
de caixa. 

  Damodaran (1997), propõe que sejam utilizados dois métodos distintos para avaliação 

de uma empresa. O primeiro método consiste em avaliar a participação acionária da empresa e 

o segundo em avaliar a empresa em sua totalidade aí incluindo os detentores do capital – 

acionistas e os detentores de títulos de dívida. 

2.3.1.1. O Método de Avaliação da Participação Acionária 

 No método para avaliação da participação acionária, o valor da empresa é resultado do 

valor presente dos fluxos de caixa residuais, após o pagamento dos juros e do principal da 

dívida e, do atendimento as necessidades de desembolso de capital em novos investimentos de 

capital fixo e de giro. A taxa de desconto utilizada nesse método é a taxa de retorno requerida 

pelo acionista. 

O autor apresenta três possibilidades para ocorrência desses fluxos de caixa: 

1. Modelo do Crescimento Estável 

Neste modelo considera-se a condição de que as empresas apresentam fluxos de caixa 

para os acionistas com crescimento estável ao longo do tempo e sua expressão é a 

seguinte: 

caixadefluxosdosteconsocrescimentdetaxag

acionistapelorequeridaretornodetaxar

anopróximoparaesperadoacionistaoparaCaixadeFluxoFCFE

onde

gr

FCFE
LíquidoPatrimôniodooIntrinValor

tan

,

sec

1

1

=
=

=

−
=

               ( 4 ) 

2. Modelo de Dois Estágios 

O modelo de dois estágios foi desenvolvido para avaliar empresas que possuem um 

crescimento acelerado no início e estável no futuro. Sua expressão matemática é a 

seguinte: 
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( ) ( )

acionistapeloexigidaretornodeTaxar

tqualquerteinsumemAcionistadoCaixadeFluxoFCFE

onde

r

gr

FCFE

r

FCFE
LiquidoPatrimôniodooIntrinValor

t

n

n

n

t
t
t

=
=

+
−+

+
=

+

=
∑

tan

11
sec

1

1
                 ( 5 ) 

3. Modelo de Três Estágios 

O modelo de três estágios destina-se a avaliar o patrimônio líquido de empresas 

que apresentam uma fase inicial de crescimento elevado, um período em que a  

taxa de crescimento declina e um período de crescimento estável. A expressão  

matemática desse modelo é a seguinte: 

( ) ( ) ( )

transiçãodeperíododofinaln

elevadoocrescimentdeperíododofinaln

acionistapelorequeridaretornodeTaxar

qualquertteinsnoacionistadoCaixadeFluxoFCFE

onde

r

gr

FCFE

r

FCFE

r

FCFE
LiquidoPatrimôniodooIntrinValor

t

n

n
n

tn
t
t

n

t
t
t

=
=

=
=

+
−+

+
+

+
=

+

+==
∑∑

2

1

2

12
2

1

1

1

tan

,

111
sec

( 6 ) 

Para se determinar o preço justo da ação bastaria dividir-se o  valor intrínseco do 

patrimônio líquido encontrado, pelo número total de ações ordinárias existentes. 

2.3.1.2. O Método de Avaliação dos Fluxos de Caixa Livres 

O modelo de avaliação pelo método do fluxo de caixa descontado é o que avalia a 

empresa com um todo, isto é, os fluxos de caixa líquido são para todos os detentores de 

direitos da empresa  e não apenas para o acionista e a taxa de desconto utilizada é a taxa 

média ponderada de custo de capital. 

Segundo Damodaran (1997, p.77), a taxa média de custo ponderado de capital é a 

média ponderada das taxas de custo das diferentes formas de financiamento presentes na 

estrutura de capital da empresa. 
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Santos (2005, p.60), propõe um modelo para cálculo do fluxo de caixa livre expresso 

da seguinte forma: 

            Quadro I 

FLUXO DE CAIXA LIVRE

Lucro Operacional Ajustado

 + Depreciação

 = Fluxo de Caixa Bruto

Variação no Capital de Giro Operacional Líquido

Variação no Ativo Imobilizado Bruto

Variação em Outros Ativos de Longo Prazo e Outros Passivos de Longo Prazo

Variação em Outros Itens do Ativo Permanente

 = Fluxo de Caixa Livre  

Damodaran (1997, p. 298-301), sugere dois modelos para avaliação das operações da 

empresa por meio de seus fluxos de caixa livres: 

1. Fluxos de Caixa Livres com Crescimento Estável 

Este modelo apresenta o valor intrínseco das operações como o valor presente de 

uma perpetuidade.  

LivresCaixadeFluxosdosocrescimentdeestávelTaxag

CapitaldePonderadoMédioCustodeTaxaWACC

anopróximooparaesperadoLivreCaixadeFluxoFCFF

onde

gWACC

FCFF
EmpresadaOperaçõesdasoIntrínValor

=
=
=

−
=

1

1

,

,sec

                             ( 7 ) 

2. Fluxos de Caixa Livres Projetados no Futuro 

Este é um modelo de caráter geral para cálculo do valor das operações de uma 

empresa e sua expressão matemática encontra-se a seguir: 
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( )

CapítaldePonderadoMédioCustoWACC

tteinsnoLivreCaixadeFluxoFCFF

onde

WACC

FCFF
EmpresadaOperaçõesdasoIntrinValor

t

t
t

t

=
=

+
=∑

∞

=

tan

,

,
1

sec
1

                                 ( 8 ) 

Este modelo é tratado usualmente em um horizonte de tempo definido, após o 

qual os fluxos de caixa serão tratados como uma perpetuidade com crescimento 

constante. A expressão matemática desse modelo encontra-se a seguir: 

( ) ( )

deperpetuidanaoCrescimentdeTaxag

CapitaldePonderadaMédiadeTaxaWACC

tqualquerteinsumemLivreCaixadeFluxoFCFF

onde

WACC

gWACC

FCFF

WACC

FCFF
EmpresadaOperaçõesdasoIntrinValor

t

n

n

n

t
t

t

=
=
=

+
−+

+
=

+

=
∑

tan

11
sec

1

1

 ( 9 ) 

Para que se possa determinar o valor intrínseco do Patrimônio Líquido de uma 

empresa a partir de seu Valor de Operações, Santos (2005, p.164) sugere o quadro a 

seguir: 

Quadro II  

 

VALOR TOTAL DE MERCADO DA EMPRESA E DO PATRIMÔNIO L ÍQUIDO

Valor Intrínseco das Operações da Empresa

 + Ativos não Operacionais

 = Valor Total de Mercado da Empresa

( - ) Valor da Divida Onerosa

( - ) Valor das Ações Preferenciais

 = Valor Intrínseco do Patrimônio Líquido  
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Neste modelo para encontrar-se o preço justo de uma ação ordinária deve-se dividir o 

Valor Intrínseco do Patrimônio Líquido encontrado pelo número total de ações ordinárias 

existentes. 

 

2.3.1.3. O Método de Avaliação pelo Desconto de Dividendos 

Conforme Damodaran (1997, p.239), os investidores ao comprarem ações de uma 

determinada empresa esperam receber dividendos ao longo do período de sua retenção e um 

preço ao final desse período. 

Considerando-se que o investidor mantenha está ação infinitamente, então o preço da 

mesma será dado pela seguinte expressão: 

( )

investidorpeloexigidaretornodetaxar

tdatanaaçãoporesperadoDividendoDPS

onde

r

DPS
açãodaesperadoValor

t

t
t

t

=
=

+
= ∑

∞

=

,

,
11

                                    ( 10 ) 

Para Reilly e Norton (2008, p. 241), a projeção de pagamento de dividendos para 

períodos infinitos é praticamente impossível, porém se considerar-se uma taxa de crescimento 

constante nos dividendo para expressão acima, encontra-se uma nova expressão a qual é 

conhecida como modelo de crescimento de Gordon, ou seja: 

estávelocrescimentdetaxag

investidorpeloexigidaretornodetaxar

exercíciopróximonoaçãoporDividendoDPS

onde

gr

DPS
açãodaesperadoValor

=
=

=

−
=

1

1 ,

                                          ( 11 ) 

Um outro modelo que leva em conta pagamento de dividendos com crescimentos 

extraordinários durante um período e crescimentos estáveis em períodos subseqüentes, pode 

ser assim explicitado: 
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( ) ( )

estávelperíodonoinvestidorpeloexigidaretornodetaxar

deestabilidadeperíodonoocrescimentdetaxag

árioextraordinocrescimentdeperíodonoinvestidorpeloexigidaretornodetaxar

tperíodonoaçãoporDividendoDPS

onde

r

gr

DPS

r

DPS
açãodaesperadoValor

n

t

n
n

n

t
t

=
=
=

=

+
−

+
+

=

+

∑

,

11

1

( 12 ) 

É importante frisar que todos os modelos que levam em conta uma taxa de 

crescimento estável tendem a pressupor que este não excepcionalmente diferente da taxa de 

crescimento da economia 

2.3.1.4 – O Método Valendo-se do Economic Value Added - EVA®  

Um outro  método de avaliação por fluxo de caixa descontado é aquele que se vale do 

lucro residual. Este lucro residual já anteriormente tratado por autores desde David Ricardo, 

foi denominado EVA® ( Economic Value Added) pela empresa de consultoria Stern Stewart 

& Co.  

Para Stewart (2005, p.117), uma importante vantagem do EVA® é de  ser a única 

medida desempenho que possui conexão direta com o valor de mercado intrínseco da 

empresa. 

O EVA® é computado tomando-se a diferença entre a taxa de retorno sobre o capital 

investido e o custo do capital multiplicado pelo capital investido 

capitaldecustodetaxac

capitaldoretornodetaxar

onde

InvestidoCapitalcrEVA

=
=

×−= ,)(

                                   ( 13 )

  

ou ainda 

capitaldeCustoc

onde

InvestidoCapitalcLíquidolOperacionasultadoEVA

=

×−= ,Re

                ( 14 ) 
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Para Stewart (2005, p.144), o MVA® ou seja, o Market Value Added é representado 

pela diferença entre o valor de capitalização das empresas e o patrimônio líquido MVA = 

Valor de Mercado – Patrimônio Líquido. 

Conforme Stewart (2005, p.144), o MVA® é o valor presente de todos os EVAs tanto 

passados quanto futuros. 

Desta forma pode-se deduzir que o valor da empresa seja dado pela seguinte 

expressão: 

FuturosEVAs

dosesenteValorAtualLíquidoPatrimônioLíquidoPatrimôniodooIntrinValor Prsec +=

  

2.3.2 – Os Métodos de Avaliação Relativa ou por Múltiplos 

A avaliação por múltiplos também tem por objetivo encontrar o valor de uma empresa 

por meio da comparação com índices bursáteis de empresas comparáveis. 

Este tipo de avaliação é bastante utilizado em função de sua simplicidade, da 

necessidade de poucas informações e rápida precificação das mudanças ocorridas no mercado. 

 

2.3.2.1 – Índice Preço Lucro 

Para Santos (2005, p.105), a premissa para utilização desse índice é de que as 

empresas para serem comparáveis devem possuir estrutura e porte semelhantes (material, 

humana e financeira). 

Esse índice mensura quanto os investidores estão dispostos a pagar por unidade de 

lucro divulgado e é calculado pela expressão: 

AçãoporContábilLucro

AçãodaMercadodeeço
LP

Pr
/ =     ( 15 ) 
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2.3.2.2 – Múltiplos de Faturamento 

Para este múltiplo o calculo baseia-se na multiplicação da Receita Líquida de Vendas 

do último ano de atividade operacional, ou de sua média histórica, pelo fator Preço das Ações 

/ Receita média liquida, de empresas concorrentes de porte e atividades semelhantes (Santos 

2005, p. 107). 

Para o mesmo autor o valor da empresa será dado adicionando-se ao valor como 

calculado acima o valor dos Ativos não operacionais. 

( )[ ]1/1Re anoRLVPAno ANOFatorVendasdeLíquidaceitaEmpresadaValor +×=  (16) 

2.3.2.3– Múltiplos de Lucros 

Conforme Santos (2005, p. 108), essa metodologia calcula o valor da empresa 

baseando-se na multiplicação do Lucro Operacional do Último ano de atividade operacional 

ou de uma média histórica, pelo fator Preço das Ações / Lucro Operacional médio, extraído de 

empresas concorrentes de porte e atividades semelhantes.  

Ao valor acima calculado adiciona-se o valor dos Ativos Não Operacionais para se 

chegar ao valor da empresa. 

A expressão matemática para o valor da empresa é dada por: 

( )[ ]1/1 AnoLOPAno ANOFlOperacionaLucroEmpresadaValor +×=        (17) 

2.3.3 – Teoria de Precificação de Opções e a Avaliação do Patrimônio Líquido 

Para Damodaran (1997, p.461), pode-se avaliar o patrimônio líquido  como opção de 

compra sobre a empresa, com certas precauções. 

Ainda conforme Damodaran (1997, p.463)  

o patrimônio líquido de uma empresa é um direito residual, isto é, os detentores de patrimônio 

líquido têm o direito sobre todos os fluxos de caixa remanescentes, depois que outros 

detentores de direito tenham sido satisfeitos. Se uma empresa for liquidada os investidores em 

patrimônio líquido receberão aquilo que sobrar depois que todas as dívidas forem pagas.  
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Ainda para o mesmo autor (1997, p.463) quando da liquidação da empresa de capital 

aberto, se o patrimônio líquido for inferior ao valor das dívidas o limite de perda para o 

acionista é o valor do patrimônio líquido, assim pode-se expressar essa condição da seguinte 

forma: 

Patrimônio líquido na liquidação = VE – D, se VE > D,                            ( 18 ) 

Patrimônio líquido na liquidação = 0, se VE ≤ D                                               

Onde, 

VE = Valor da Empresa 

D = Valor nominal da dívida pendente e de outros direitos externos 

Uma opção de compra com um preço de exercício K sobre um ativo com valor atual S 

renderá os seguintes retornos: 

Retorno no exercício = S-K, se S > K                                                          ( 19 ) 

Retorno no exercício = 0, se S ≤ K 

Assim o patrimônio líquido poderá ser considerado como uma opção de compra da 

empresa, em que o exercício da opção requer que a empresa seja liquidada e que o valor de 

face da dívida seja quitado. 

2.4 – Políticas de Investimento e o Valor da Ação 

De acordo com Brigham e Ehrhardt (2006, p.501), o processo de orçamento de capital 

é uma das mais importantes tarefas dos administradores. 

Isto por que além de serem decisões que geralmente afetarão a organização por longos 

períodos de tempo,  para Brealey, Myers e Allen (2008, p.189), o valor da empresa é dado, em 

última instância, pela soma do valor presente de seus investimentos isolados, descontados a 

taxa de retorno exigida pelo acionista, dado o risco de cada um desses projetos. 

Conforme Copeland, Weston e Shastri (2003, p. 24),  se houver  certeza nos fluxos de 

caixa de um projeto de investimento, podem ser utilizados métodos que possuem uma 
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propriedade essencial: eles irão maximizar a riqueza dos proprietários, considerando as 

seguintes condições: 

1 – Todos os fluxos de caixa devem ser considerados; 

2 – Os fluxos de caixa serão descontados a uma taxa de custo de oportunidade; 

3 – A técnica proporcionaria a seleção de um conjunto de projetos mutuamente exclusivos, 

aquele que maximizasse a riqueza dos proprietários; 

4 – Os administradores deveriam estar aptos a considerar um projeto independentemente de 

todos os outros. 

De acordo com os mesmos autores (2003, p. 25 a 28), as técnicas utilizadas para 

projetos com fluxos de caixa certos são: O Método do Payback, o Método da Taxa Interna de 

Retorno Contábil, o Método do Valor Presente Líquido e o Método da Interna de Retorno.   

Os problemas enfrentados são essencialmente, em quais ativos investir, o momento do 

investimento, e o risco que a incerteza dos fluxos de caixa projetados traz. 

Para Brealey, Myers e Allen (2008, p.217 a 255), técnicas tais como a análise de 

sensibilidade, a análise de cenários, a análise do ponto de equilíbrio, o uso de instrumentos 

como a Simulação de Monte Carlo, as técnicas de opções reais e arvores de decisão, devem 

apoiar os administradores no sentido de avaliar as incertezas implícitas nos fluxos de caixa 

dos projetos de investimento.  

De acordo com Copeland, Weston e Shastri (2003, p.305), sob condições de incerteza 

o valor presente liquido aplicar-se-ia apenas a um caso especial das opções reais, caso em que 

não há flexibilidade. 

Ainda para Copeland, Weston e Shastri (2003, p. 345), a técnica de opções reais é a 

mais importante das ferramentas surgidas nos últimos 30 ou 40 anos. Ela capta o valor 

presente da flexibilidade de uma decisão gerencial em uma data futura, em resposta a chegada 

de uma nova informação. 

Muito embora as técnicas de seleção de projetos de investimento possam ser 

consideradas sob o ponto de vista da certeza e da incerteza de seus fluxos de caixa, o 



 24 

importante é que qualquer decisão tomada resulte na maximização da riqueza do proprietário, 

mediante a seleção de projetos que agreguem valor ao patrimônio liquido da empresa. 

2.5 – Políticas de Financiamento e o Valor da Ação 

Uma das decisões estratégicas que afeta o valor da empresa e que está sob a 

responsabilidade do gestor financeiro é a definição da política de financiamento ou da 

estrutura de capital.  

Conforme Davis e Siehler (1998, p.14), uma primeira tentativa de estabelecer uma 

aproximação mais analítica para o valor das empresas foi dada por David Durand em 1952 

onde o mesmo dizia que o valor de mercado da empresa independia do montante de dívida 

que ela possuía, mas sim dos índices Preço Lucro e Lucro por Ação. 

Durand (1952, p.227), propõe dois métodos para determinação do valor da empresa: 

Método NOI (Net Operating Income), o qual consistia em tomar o lucro liquido operacional 

como uma série uniforme perpétua, trazendo-a ao valor presente pela taxa de capitalização da 

empresa. Do valor presente encontrado seriam deduzidas as dívidas  e depois disso deduzir o 

valor das dívidas 

A figura abaixo ilustra este conceito. 

Figura I 
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Adaptado de Davis e Siehler (1998, p.14) pelo autor
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De acordo com Brigham e Ehardt (2006 – p. 616), as mudanças na estrutura de capital 

modificam o Custo Médio Ponderado de Capital (CMPC) alterando também o risco e o custo 

de cada tipo de capital. Ainda de acordo com os mesmos autores as mudanças na estrutura de 

capital podem afetar o fluxo de caixa livre das empresas, por influenciar as decisões de 

orçamento de capital e por alterar os custos potenciais associados à falência e infortúnio 

financeiro. Considerando-se que  a estrutura de capital afeta tanto o fluxo de caixa livre 

quanto o CMPC ela deverá afetar o preço das ações das empresas 

Anteriormente ao ano de 1958, um administrador financeiro podia concluir que havia 

uma estrutura ótima de capital a chamada posição clássica. Bierman ( 2003 – p. 1) 

A moderna teoria da estrutura de capital iniciou-se a partir de trabalho publicado por 

Modigliani e Miller em 1958, os quais  demonstraram, a partir de um grupo restrito de 

premissas, que o valor de uma empresa  independia da sua estrutura de capital. 

Os pressupostos adotados foram o da não existência de custos de transação, da 

ausência de impostos, da simetria de informações e do mercado de capital perfeito 

constituíndo-se em um modelo  ideal e sob estas condições era válida a conclusão acima, de 

acordo com Brigham e Ehardt (2006 – p.616) 

Conforme Bierman (2003 – p. 1), com esta conclusão a chamada posição clássica 

passou a ser questionada.  

A cientificidade do modelo apresentado por Modigliani & Miller gerou grande 

contribuição para a área de finanças, pois ao definir o que  é irrelevante gerou oportunidades 

para a discussão do que é relevante (Brigham e Ehardt 2006, p. 638) 
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Figura II 
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Adaptado de Davis e Siehler (1998, p.18) pelo autor
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Assim contribuições posteriores tais como a inclusão dos impostos da pessoa jurídica -

Franco Modigliani e Merton Miller (1963) –, a tributação sobre os rendimentos das pessoas 

físicas - Merton H. Miller (1977) , os efeitos de outros mecanismos de economia fiscal - De 

Ângelo e Masulis (1980), os custos do infortúnio financeiro – Altman (1984) e os custos de 

agência – Jensen e Meckling (1976) procuraram reduzir a idealidade do modelo M&M 

original conduzindo-o para situações mais realísticas. 

Estes desenvolvimento posteriores sugeriram que a estrutura ótima de capital  deveria 

estar composta de 0% a 100%  de dívida, retornando a posição clássica. (Bierman. 2003,  p. 1) 

O acréscimo dos custos de infortúnio financeiro e de agência nos modelos ideais de 

Modigliani & Miller e no modelo de Miller, resultou em um modelo de trade-off, isto é de 

compensação entre os custos aumentados pelo risco financeiro de maior volume de dívidas e 

do benefício fiscal dela resultante. Os modelos de trade-off não permitem calcular 

precisamente uma estrutura ótima de capital, por isso os administradores financeiros 

procuram determinar estruturas de capital alvo. 

Para Bierman (2003, p.2), Os administradores financeiros são normalmente 

interessados em quatro questões envolvendo a estrutura de capital: 
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1 – Como o total de custo de capital da firma muda por decisões que afetam a estrutura de 

capital? 

2 – Quanto de divida uma empresa possui e como o valor da empresa é afetado quando 

dividas são adicionadas? 

3 – Qual o custo de capital da empresa? 

4 – Qual a relevância do custo de capital para as decisões de investimento? 

Ainda de acordo com Bierman (2003, p.2), a resposta às duas primeiras questões 

influenciam os tipos de valores mobiliários que são emitidos pelas empresas aos investidores, 

para financiar a expansão. As respostas às terceiras e quartas questões impactam as decisões 

de investimento da empresa. 

Para Davis e Siehler (1998, p. 7),  a decisão sobre a estrutura de capital é tomada tendo 

por base quatro componentes: seleção de ativos, a proporção entre dívida e patrimônio, 

emissão de novas ações e o pagamento de dividendos, 

Para estes autores as teorias atuais especificam que estas decisões devem ser tomadas 

independentemente de sua ordem de forma a otimizar o valor da empresa. 

Ainda para Davis e Siehler (1998, p.7), a escolha dos  ativos a investir é a primeira 

escolha a ser feita e as outras decisões são tomadas em função desta como especificado na 

figura a seguir, que representa os componentes da decisão sobre a estrutura de capital. 
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Figura III Fluxo da Destinação de Resultados em Uma Organização 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte:  de Davis e Siehler (1998, p.7)  adaptado pelo autor. 

Conforme Brigham e Ehrhardt (2006,  pg. 616),  ao estabelecer uma estrutura de 

capital alvo  os administradores financeiros devem obedecer a um dos princípios básicos 

utilizado por qualquer investidor ou seja encontrar o equilíbrio entre risco e retorno de tal 

forma que  possa maximizar o valor de seu investimento. 

Ainda de acordo com Brigham e Ehrhardt (2006, p. 616/617), são cinco os fatores que 

influenciam as decisões de estrutura de capital: 

1 – Risco do Negócio –  é resultante da incerteza dos retornos sobre o capital investido de 

uma empresa. 

2 – Posição tributária da empresa -  O uso de dívida ou não, na estrutura de capital de uma 

empresa deve ser avaliado em relação a sua situação quanto à existência ou não de lucro 

tributável, haja vista uma possível  alavancagem financeira ser decorrência da redução da base 

de cálculo do imposto de renda pela existência dos juros da dívida. 

3 – Flexibilidade Financeira – A estrutura de capital é função também da percepção dos 

administradores quanto às oportunidades futuras de conseguir capital próprio ou de terceiros 
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4 – Agressividade ou Conservadorismo Financeiro – A estrutura de capital é influenciada pelo  

perfil do administrador financeiro que a estabelece. 

5 – Oportunidades de crescimento – As empresas que apresentam boas oportunidades de 

crescimento tendem a contrair maiores volumes de dívidas em função da dificuldade em obter 

capital de investidores dada a desconfiança dos mesmos  em relação a essas oportunidades, o 

que os levaria a exigir retornos maiores. 

 

2.5.1 –  A Teoria da Sinalização 

 

De acordo com Myers e Majluf (1984, p.581), a Pecking Order Theory iniciou-se com 

o trabalho de Gordon Donaldson (1961), que verificou que as empresas optavam por utilizar 

recursos financeiros gerados internamente e, mesmo que necessitassem de recursos 

financeiros externos, raramente, utilizavam-se de emissão de ações. 

 

Os quatro pontos observados são os seguintes: 

 

1 – As firmas preferem recursos financeiros gerados internamente; 

 

2 -  Elas adaptam seus objetivos de pagamento de dividendos as oportunidade de 

investimento, embora o pagamento de dividendos seja bem aceito  os objetivos determinados 

pelos índices de pagamento são gradualmente ajustados as mudanças nas oportunidades de 

investimentos; 

 

3 – As políticas de dividendos mais as imprevisíveis flutuações na rentabilidade e nas 

oportunidades de investimento podem significar que o fluxo de caixa gerado internamente 

pode ser  maior ou menor do que os gastos com investimentos. Se for menor então a empresa 

recorrerá ao seu saldo de caixa ou ao resgate de sua carteira de títulos mobiliários. 

 

4 – Se financiamento externo é requerido, primeiramente a empresa irá contratar empréstimos 

e depois títulos conversíveis em ações e finalmente emitirá ações ordinárias. 

 

A constatação de Gordon Donaldson é de que ao  adotar-se está prioridade na escolha 

de débito e capital próprio, não haveria uma estrutura de capital ótima. 
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Myers em seu trabalho  pôde verificar que os modelos de trade-off  pressupõem que 

todos os participantes do mercado têm expectativas homogêneas o que não é verdadeiro, logo 

ele pode concluir que se os diferentes grupos participantes do mercado têm informações 

assimétricas, então os resultados da pesquisa de Gordon Donaldson podem ser aplicados de 

forma lógica. Esta é a teoria da sinalização ou da informação assimétrica para a estrutura de 

capital (Brigham e Ehrhardt 2006, p.679).  

 

 

2.6 -  A Política de Dividendos e Recompra de Ações e o Valor da Ação. 

Em função dos lucros retidos serem fonte de financiamento das organizações, a 

política de dividendos ou de recompra de ações deve estar correlacionada com as decisões de 

investimentos de capital. 

  

Para Copeland, Weston e Shastri (2003, p.645), a política de estrutura de capital é uma 

forma de criar valor enquanto a política de dividendos é, primariamente, uma forma de 

distribuir valor. 

 

Conforme Brigham e Ehrhardt (2006, p.695), com base em um modelo de avaliação de 

ações com crescimento constante: 

gk

D
P

s −
= 1

0                ( 20 )                                                                     

pode-se perceber que um aumento no numerador representado pelo dividendo deverá elevar o 

preço da ação, porém está distribuição maior fará com que haja menos dinheiro disponível 

para reinvestimento, o que deverá provocar uma queda na taxa esperada de crescimento (g) 

fazendo com que haja uma tendência de baixa no preço da ação. 

 

Da análise da fórmula acima se conclui que qualquer mudança na política de 

distribuição resultará em dois efeitos contrários na determinação do preço da ação. 

 

Considerando-se a questão da maximização de valor para o acionista, então deverá 

haver uma política de dividendos ótima que permita equalizar a distribuição de resultados 

com o crescimento futuro. (Brigham e Ehrhardt, 2006, p.695) 
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2.6.1 - Teoria Tradicional da Distribuição de Dividendos. 

 

Lintner (1956), apud Brealey, Myers e Allen (2008, p.365), realizou uma série de 

entrevistas com administradores de empresas sobre as políticas de distribuição de dividendos 

por eles adotada e as resumiu em 4 enunciados: 

 1 – Cada empresa tem um objetivo de longo prazo para o índice de distribuição de 

lucros em dividendos. As empresas consolidadas, e com lucros estáveis, geralmente distribuem 

uma elevada proporção de lucros; as empresas em crescimento têm um índice de dividendos 

reduzido (podendo até não pagar dividendo). 

 2 – Os gestores dão mais importância às variações dos dividendos do que aos seus 

níveis absolutos. 

 3 – As alterações no valor dos dividendos procuram  acompanhar as modificações 

nos lucros que sejam sustentáveis no longo prazo. 

 4 – Os gestores mostram relutância em proceder à alteração dos dividendos que 

possam ser revertidos. Preocupam-se na verdade com a possibilidade de terem de cancelar o 

aumento dos dividendos.  

A partir de 1982, em virtude da SEC (Security Exchange Comission) ter adotado a 

regra 10b-18 que estabeleceu algumas diretrizes que passaram a proteger as empresas de um 

eventual processo por manipulação de preço de suas ações, um novo item foi acrescentado 

aqueles originais de Lintner, ou seja: 

 5 – As empresas  recompram  ações quando têm muito dinheiro acumulado ou quando 

querem alterar a sua estrutura de capital, substituindo capital próprio por divida.  

 

Conforme Copeland, Weston e Shastri (2003, p. 663), este estudo de Lintner marca o 

início da corrente de pensamento que entende que os dividendos são relevantes para definir o 

valor da organização. 

 

Com base em uma amostragem de empresas colhida  entre 1918 a 1941, Lintner 

desenvolveu um modelo que a época explicou 85% das variações observadas nos dividendos. 

O modelo encontra-se abaixo: 

( ) itiitiiit UDivDivcaDiv +−+=∆ −1,
*        ( 21 ) 

Onde, 
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Pesquisas posteriores realizadas por Brav, Graham, Harvey e Michaely (2003), 

indicaram que em uma amostra de 384 administradores financeiros consultados sobre quais os 

fatores chaves que determinavam os dividendos e as recompras de ações, obtiveram como 

uma das respostas que os administradores, exceto sob extraordinárias circunstancias, têm forte 

resistência a efetuar cortes nos dividendos. 

 

Para a teoria da relevância o pressuposto fundamental é de que o preço de mercado das 

ações é diretamente proporcional ao aumento na distribuição dos dividendos e, inversamente 

proporcional à taxa de retorno requerida pelos acionistas. 

 

2.6.2 -  A Teoria da Irrelevância da Política de Dividendos 

 

Miller e Modigliani (1961),  apresentaram um convincente argumento para o fato de 

que o valor da firma não é afetado pela política de dividendos em um mundo sem impostos e 

custos de transação. Este argumento está centrado no fato de que há duas maiores fontes de 

recursos para uma firma totalmente capitalizada. Primeiro ela gera caixa nas operações  cuja 

variável é EBITi (t+1). Segundo podem-se emitir novas ações o que será representado por 

( )1)1(, ++ titi Pm  , onde ( ))1+tim  é o número de ações a ser emitida.     ( 23 ) 

Como o uso dos recursos tem que ser igual a sua geração, então pode-se escrever que: 

( ) ( ) ( ) ( )111)1(,1  +++++ +≡+ tititititi DivIPmEBIT  , onde I é o valor dos desembolsos com investimento 

e Div é o valor dos dividendos pagos.        ( 24 ) 

Dado que o retorno para o acionista é igual aos dividendos pagos, mais o valor de 

mercado da totalidade das ações pode-se escrever que: 

( ) ( ) ( )111 )( +++ += tiititi PtnDivR  , onde ( )tin  é o número atual de ações, portanto:  ( 25 ) 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )1)1(,1111 ++++++ −+= titititititi PmPnDivR . Considerando-se que o valor da empresa é dado 

originalmente pela seguinte expressão:       (26) 
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Na equação acima não se tem o termo Div (dividendo), e assim dado que não há 

impostos nem custos de transação o valor da empresa independe dos dividendos pagos. 

 

A política de dividendos é irrelevante por que ela não tem efeito sobre a riqueza do 

acionista em um mundo sem impostos, informação assimétrica e custos de transação.  

 

Sem impostos, a escolha de distribuir dividendos ou usar o mesmo caixa para 

recomprar ações é indiferente para os acionistas. 

 

Ponto importante para o argumento de Miller-Modigliani é que as decisões de 

investimento são completamente independentes da política de dividendos, pois neste modelo 

caso o pagamento de dividendos e os gastos com investimentos sejam superiores ao fluxo de 

caixa gerado nas operações, sempre será possível captar recursos externos (lançamento de 

ações)  (Copeland, Weston e Shastri 2003, p. 648/649). 

  

2.6.3 -  A Teoria do Pássaro na Mão. 

Alinhada as proposições de Lintner  e Gordon está a teoria do pássaro na mão. Esta 

teoria decorre da noção de que os investidores são avessos a maiores riscos e, portanto, seria 

melhor receber dividendos hoje, do que ter ganhos de capital no futuro, gerados pela 

aplicação dos lucros retidos em projetos de investimento.  

 

Para Copeland, Weston e Shastri (2003, p. 649-650), esta idéia de que os investidores 

possam valorizar mais as empresas que pagam altos valores de dividendos é uma falácia, haja 

vista a condição de valorização sob condições de incerteza. O risco para uma determinada 

organização é determinado pelos riscos dos fluxos de caixa de seus projetos. 

 

2.6.4 - A Teoria da Preferência Tributária 
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Conforme Brighan e Ehrhardt (2006, p. 696), existem três razões relacionadas a 

tributos que podem afetar a escolha de investidores por políticas de baixa distribuição de 

dividendos. A primeira são as diferenças de alíquotas de impostos que incidem sobre os 

ganhos de capital e os dividendos; a segunda os impostos sobre ganhos de capital somente são 

pagos quando as ações são vendidas e em diferindo-se o pagamento dos impostos os 

investidores tem um ganho em função da existência de uma taxa de juros que torna o valor 

presente do imposto pago, menor do que o valor do imposto pago no presente. A terceira seria 

a inexistência de impostos quando um investidor mantém uma ação até a sua morte, 

favorecendo assim os beneficiários de seus ativos, porém não há evidência de que empresas 

que tenham como política baixo pagamento de dividendos tenham suas ações mais 

valorizadas. 

Para situações desse tipo em que há baixo pagamento de dividendos Brealey, Myers e 

Allen (1998, p. 375), recomendam que o fluxo de caixa excedente seja utilizado na recompra 

de ações. 

De acordo com a legislação brasileira os lucros ou dividendos calculados com base 

nos resultados apurados a partir do mês de janeiro de 1996, pagos ou creditados pelas pessoas 

jurídicas tributadas com base no lucro real, não estão sujeitos à incidência do imposto de 

renda na fonte, nem integrarão a base de cálculo do imposto de renda do beneficiário, pessoa 

física ou jurídica, domiciliado no país ou no exterior. Já os ganhos de capital são tributados a 

alíquota de 15% que incide sobre a diferença positiva entre o valor de venda e o valor de 

compra das ações. Operações cujo montante mensal de negociação seja igual ou inferior a R$ 

20.000,00 estão isentas do imposto de renda sobre ganhos de capital. 

 

 

2.6.5 - Hipótese do Conteúdo Informacional ou Sinalização 

 

Um dos pressupostos utilizados por Miller e Modigliani (1961) para elaborar a teoria 

da irrelevância dos dividendos foi o da simetria de informações. Na realidade isto não ocorre 

dessa forma, os investidores possuem diferentes visões sobre o valor do pagamento de 

dividendos futuros e sobre a incerteza de serem pagos ou não. Já os administradores têm 

melhor informação sobre as perspectivas futuras que os acionistas. 
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De acordo com Copeland, Weston e Shastri ( 2003, p.669), a maioria das empresas ao 

pagar dividendos maiores do que aqueles que vinham sendo pagos sinalizam aos investidores, 

com certo grau de certeza, de que os mesmos irão continuar indefinidamente no mesmo 

patamar. Dado este tipo de comportamento gerencial os investidores provavelmente irão 

interpretar que a expectativa dos gestores é de gerar maiores fluxos de caixa de forma 

permanente no futuro. 

Como escreve Brighan e Ehrhardt (2006, p. 700)  

para Miller e Modigliani as reações dos investidores as mudanças nas políticas de dividendos 

não necessariamente  mostram que eles preferem dividendos à retenção de lucros. Em vez 

disso, as mudanças no preço que se seguem às medidas relativas aos dividendos indicam 

simplesmente que há um importante conteúdo informacional, ou sinalização nos anúncios a 

respeito de dividendos.  

 

2.6.6 - Efeito Clientela 

 

De acordo com Brighan e Ehrhardt (2006, p. 701), diferentes grupos ou clientelas de 

acionistas preferem políticas distintas de pagamento de dividendos. Dependendo da situação 

tributária de cada clientela há preferência por dividendos mais altos ou baixos, assim fundos 

de pensão e fundos de doação, por exemplo, preferem receber valores maiores de dividendos, 

enquanto aqueles que pagarão mais impostos irão preferir receber um volume menor de 

dividendos. 

Mesmo que não seja por questões fiscais existem acionistas que necessitam de valores 

correntes e para estes os valores pagos a título de dividendos são importantes. 

Este tipo de clientela deve procurar investir em ações de organizações que tenham este 

tipo de procedimento, isto é, pagar altos valores de dividendos. 

Embora estudos demonstrem haver um efeito clientela, os especialistas indicam que 

este fato não implica em dizer que uma política de dividendos é melhor do que a outra. 

 

2.6.7– O Estabelecimento da Política de Dividendos 

 

2.6.7.1-  O Modelo de Dividendo Residual 

Este modelo encontra-se ligado a idéia do estabelecimento do índice de distribuição alvo. 
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De acordo com Brighan e Ehrhardt (2006, p.703).  

na definição do montante a ser distribuído aos acionistas deve-se ter em mente dois aspectos: 

(1) o principal objetivo é a maximização do valor para o acionista, e (2) os fluxos de caixa da 

empresa pertencem efetivamente aos seus acionistas, portanto a administração deve evitar a 

retenção dos lucros, a menos que possa investi-los para produzir retornos superiores aos que 

os próprios investidores obteriam se aplicassem seus recursos em investimento de igual risco. 

 

O estabelecimento do valor a distribuir a título de dividendos depende do tipo da 

empresa e de suas oportunidade de investimento. Dessa forma empresas lucrativas em estágio 

já maduro, devem possuir mais geração de fluxo de caixa do que oportunidades de 

investimento e então poderão distribuir maior porcentagem de seu lucro aos acionistas. 

Ao contrário há empresas que geram pouco caixa excedente e, portanto, devem 

distribuir uma porcentagem menor de seu lucro. 

Ainda para Brigham e Ehrhardt (2006, p. 704), o índice de distribuição ótimo de 

dividendos para uma empresa é função de quatro fatores: 

1 – as preferências dos investidores por dividendos versus ganhos de capital. 

2 – as oportunidades de investimentos da empresa. 

3 – sua estrutura de capital alvo. 

4 – a disponibilidade e o custo do capital externo. 

Os três últimos itens constituem o que se chama de modelo de dividendo residual. 

Nesse modelo as empresas estabelecem seu plano de investimentos, estabelecem o montante 

de capital necessário para financiar esse orçamento, utilizam os lucros acumulados para 

atender ao máximo a necessidade de capital patrimonial e pagam dividendos se restar lucro 

após todas as alocações.   

2.6.7.2 – A Política de Dividendos com Índice de Payout Constante 

Um tipo de política de dividendos que as empresas utilizam é o do índice de payout 

constante. Defini-se qual a porcentagem do lucro deverá ser distribuído a título de dividendos 

e este índice será mantido pela empresa a cada exercício. Os problemas de fixação desse 

índice é que em períodos em que o lucro sofre redução os dividendos também serão 

reduzidos, podendo refletir na redução dos preços das ações. (Gitman, 1997, p.522) 
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2.6.7.3 –  Política de Dividendo Regulares 

Conforme Gitman (1997, p.523), um outro tipo de política de dividendos é de 

pagamento de valores constantes, somente promovendo aumentos desses valores após ter a 

comprovação de haver ocorrido um aumento nos lucros. 

 

2.6.7.4 –Política de Dividendo Regular Baixo mais Extra 

Certas empresas estabelecem uma política de dividendos regular baixo e 

posteriormente pagam um dividendo adicional em função dos lucros obtidos. Essa política 

permite uma estabilidade de fluxos de caixa para os investidores e permite que os mesmos 

participem de resultados extraordinários. O dividendo regular baixo deve ser reajustado 

quando houver aumento comprovado nos lucros da empresa. (Gitman, 1997, p.524) 

 

 

2.6.7.5 – Dividendos em Ações ou Bonificações 

  

Para Brighan e Ehrhardt (2006, p.715), e Gitman (1997, p. 525), os dividendos podem 

ser pagos na forma de novas ações por meio do que se chama de bonificação de ações.  

Nesse processo o acionista recebe novas ações sem custo e dependendo da situação em 

relação aos índices Lucro por Ação e Dividendo por Ação, este procedimento ajuda a 

regularizar estes indicadores. Para o acionista está bonificação representa um potencial fluxo 

de caixa, pois as ações recebidas em bonificação poderão ser negociadas no mercado. 

     

2.6.7.6 –  Recompra de Ações 

 Com o intuito de oferecer fluxos financeiros aos seus acionistas, fluxos estes não 

tributados como ganhos de capital, as empresas podem estabelecer um processo de compra de 

ações de sua própria emissão mantendo-as em tesouraria. 

Para Gitman (1997, p.528),  o fato de as recompras de ações terem aumentado deve ser 

atribuído ao fato de que aumentam o valor da riqueza dos acionistas, e também desincentivam 

uma possível aquisição da empresa por parte de grupos externos. 

O aumento no valor para os acionistas deve-se a redução do número de ações em 

circulação elevando o indicador Lucro por Ação; emissão ao mercado de um sinal de que a 
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administração acredita que as ações estão subavaliadas pelo mercado e estabelecimento de um 

piso temporário para o preço das ações, em caso destes estarem declinando. 

Conforme Brighan e Ehrhardt (2006, p. 717), são três os principais tipos de recompra: 

1 – quando a empresa tem caixa disponível para distribuir aos seus acionistas e o 

distribui recomprando as ações em vez de pagar dividendos. 

2 – quando a empresa chegou a conclusão de que, em sua estrutura de capital, o peso 

do capital patrimonial está elevado demais e então se endivida para recomprar suas ações. 

3 – quando a empresa possui opções emitidas aos funcionários e pretende ter as 

ações para quando estas opções forem exercidas. 

De acordo com Gitman (1997, p.529), o processo de recompra deve ser conduzido de 

forma transparente devendo a empresa,  primeiro cientificar os acionistas de suas intenções, 

comunicando-lhes as finalidades da recompra e a disposição das ações adquiridas. 

Ainda para Gitman (1997, p.529), a recompra de ações é realizada por meio de três 

meios básicos, ou seja: 

1 – Mercado aberto. A utilização desse meio poderá forçar a elevação dos preços da 

ação, dependendo do número de ações a serem recompradas. 

2 – Oferta publica. Usualmente estas ofertas são feitas a preços superiores aos 

vigentes no mercado de forma a atrair vendedores.  

3 – Compra de acionistas atuais detentores de grandes volumes de ações. Neste caso 

deve-se observar as questões relativas ao interesse e oportunidades dos acionistas 

remanescentes. 

De acordo com Brighan e Ehrhardt (2006, p.719), as recompras apresentam 

desvantagens ao não considerar a possibilidade dos acionistas não serem indiferentes em 

relação à preferência entre os dividendos e os ganhos de capital; que os acionistas vendedores 

podem não estar totalmente cientes das implicações das recompras, embora as empresas 

divulguem os programas de recompra como forma de evitar futuros processos por parte dos 

acionistas e que os preços pagos podem  acabar pagando demais pela ação recomprada 

prejudicando os acionistas remanescentes. 
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2.7 – A Eficiência de Mercado 

Considerando-se que a proposta de qualquer mercado de intermediação financeira seja 

promover a transferência de recursos entre os agentes de uma forma dinâmica e confiável e 

considerando-se que o mercado de capitais seja um mercado desse tipo, o fluxo de 

informações cumpre relevante papel no sentido de aumentar o grau de confiabilidade do 

mercado, no que tange a  precificação de seus ativos. 

De nada adianta as empresas estabelecerem suas políticas de administração com o 

intuito de aumentar o seu valor de mercado, se as mesmas não forem divulgadas e percebidas 

pelos agentes, de tal forma a poderem tomar decisões sobre comprar ou vender ativos e assim 

estabelecer novos preços no mercado. 

Para Copeland, Weston e Shastri, (2003, p. 355), a informação possui um valor para 

cada pessoa, o qual dependerá dele poder ou não tomar alguma ação com base na mensagem 

recebida e quais  benefícios líquidos resultarão de suas ações. Uma expressão matemática 

para definir este valor pode ser assim definida: 

 

∑ ∑ −= )(),()/()()( 0ηη VeaUmepMAXmqV    ( 29 ) 

Onde,  

q(m) =  probabilidade a priori de receber uma mensagem m; 

p(e׀m) = probabilidade condicional de um evento e, dada uma mensagem m;  

U(a, e) =  utilidade resultante de uma ação “a” se um evento “e” ocorrer (função benefício); 

V(η0) =  utilidade esperada para um tomador de decisão sem a informação. 

 De acordo com Brealey, Myers e Allen (2008, p.290 a p. 294), a questão da relação 

informação e preços foi primeiro tratada por M.G Kendal em 1953, que se propôs a estudar o 

comportamento dos preços das ações e das mercadorias procurando identificar ciclos 

regulares de preços. A conclusão de seu estudo foi de que os preços das ações e mercadorias 

não obedeciam a ciclos regulares, mas apresentavam aleatoriedade  fato que ele definiu como 

“passeio aleatório”, o que, em última instância, indicava que as variações de preços das ações 

são independentes uma das outras. 

Samuelson (1965, p 41-49), apresentou estudo com o objetivo de identificar se havia  

relação entre possíveis retornos anormais verificados no passado com as variações de preços 
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no futuro, e também para verificar se os preços se ajustavam, rapidamente, a qualquer  nova 

informação.  

Fama et al. (1969), em seu trabalho sobre o ajuste de preços das ações a novas 

informações denominou como eficiente o mercado que incorporava aos seus preços, de forma 

rápida, toda a nova informação.  

Conforme Copeland, Weston e Shastri (2003, p.353), primeiramente antes de 

explicitar o que é a eficiência do mercado de capitais se faz necessário definir o que seria um 

mercado de capitais perfeito: 

• Não há custo de transações ou impostos, todos os ativos são divisíveis e 

negociáveis, e não há legislação restritiva; 

• Há concorrência perfeita no mercado de títulos; 

• Toda a informação é gratuita e todos têm a mesma informação ao mesmo 

tempo; 

• Todos os participantes são racionais e esperam maximizar suas utilidades. 

Para Pinheiro (2005, p.224 a 225), em função de o mercado perfeito constituir-se em 

um modelo ideal, para que os mercados sejam mais ou menos eficientes do ponto de vista 

econômico, eles devem possuir quatro características básicas: 

1. ser competitivos, isto é, deve haver concorrência entre os diferentes agentes 

participantes e o mercado deve ser livre; 

2. ser transparentes; 

3. apresentar boa liquidez, isto é os mercados secundários devem funcionar 

corretamente com baixos custos de transferência de ativos; 

4. apresentar tamanho suficiente para maior diluição dos custos de transação. 

 De acordo com Brealey, Myers e Allen (2008, p. 293 a p. 294), em um mercado de 

capital eficiente os preços refletem completa e instantaneamente todas as informações 

relevantes disponíveis. Isto significa que os preços representam sinais perfeitos para a 

alocação de capital. 
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De maneira geral todos os autores identificam três níveis de eficiência de mercado: 

• Eficiência fraca quando os preços refletem somente as informações históricas 

disponíveis, ou seja, nenhum investidor poderá obter retornos excepcionais 

baseando-se nos retornos passados; 

• Eficiência semiforte quando os preços refletem além das informações 

históricas as informações restantes (as informações públicas). Neste caso 

nenhum investidor pode obter retornos excepcionais baseado em regras de 

negociação que levem em conta as informações públicas; 

• Eficiência forte na qual, além de todas as informações disponíveis no 

mercado, os preços também refletem toda a informação que possa ser obtida. 

Aqui nenhum investidor poderia obter retornos excepcionais usando qualquer 

informação seja publicamente disponível ou não. 

Em seu artigo Efficient Capital Markets II, Fama (1970, p. 1575 - 1617),  diz que a 

eficiência de mercado é difícil de ser testada e dá nova denominação aos  níveis de eficiência, 

agora correlacionando-os aos tipos de testes que podem ser utilizados para verificar como a 

informação pode interferir no preço e consequentemente no retorno das ações. 

A tabela a seguir compara a denominação atual e a proposta por Fama (1970): 

Tabela I – Denominação das Hipóteses de Eficiência de Mercado 

Classificação Corrente Característica Classificação Proposta

Forma fraca

Apenas as informações históricas 
estão disponíveis. Não há condição de 

se obter ganhos excepcionais com 
base na premissa de que os preços 
passados influenciam os preços 

futuros

Testes de Previsibilidade 
de retornos

Forma semi-forte

Os preços refletem além das 

informações históricas as informações 

públicamente disponíveis 

Estudo de Evento

Forma forte

Os preços refletem tanto as 
informações históricas e publicamente 

disponíveis como as informações 
privadas

Testes de Informação 
Privada

 
Fonte:  Adaptado de Fama (1991) pelo autor 
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Embora a informação possa influir nos preços e retornos de mercado, deve-se 

considerar a possível ocorrência de anomalias no mercado, conforme descrito por  Brealey, 

Myers e Allen (2008, p.298 a p. 305). Para estes autores as anomalias podem surgir da lenta 

resposta dos investidores a nova informação, da atitude perante o risco, da crença sobre a 

probabilidade de bons eventos se repetirem, do excesso de confiança e das bolhas de 

crescimento irracionais. Muitas destas anomalias estão ligadas as finanças comportamentais. 

 

2.8 – Estudo de Evento 

O estudo de evento como metodologia teve início com Fama (1991, p.1599-1.600), 

com seu trabalho sobre o impacto do split de ações e o pagamento de dividendos nos preços 

das ações  e, logo se tornou importante ferramenta para a área de finanças, principalmente de 

finanças corporativas O estudo de evento  é a forma por ele recomendada para testar a 

eficiência semi-forte de mercado. 

Segundo Campbell, Lo e Mackinlay (1997, p.149), o estudo de evento leva em 

consideração a racionalidade do mercado, assumindo que o mercado é eficiente na medida em 

que considera que o anúncio de um evento repercute, praticamente, de forma imediata nos 

preços dos ativos negociados. 

Desta forma, essencialmente, um estudo de evento tem por objetivo identificar se a 

divulgação de uma  informação ao mercado afeta o valor das empresas, por meio da 

constatação da ocorrência de retornos anormais em suas ações. 

Os retornos anormais são aqueles que diferem dos retornos esperados valendo-se de 

algum tipo de estimativa dos retornos normais de mercado. 

As estimativas de retorno normal de mercado podem ser dadas pelo modelo de  

retorno ajustado a média constante, retornos ajustados ao mercado e pelo modelo de mercado 

que ó que será utilizado neste trabalho. 

2.8.1 – Retornos Ajustados à Média: este método assume que o retorno médio de uma 

ação é constante ao longo do tempo e assim os retorno anormais serão calculados por meio da 

seguinte fórmula: 

iTiTi RRA −= ,,           ( 30 ) 
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Onde iR  é a média aritmética simples do retorno das ações no período da janela de 

estimação 

2.8.2 – Retornos Ajustados ao Mercado: Os retornos anormais são calculados pela 

diferença entre o retorno da ação e o da carteira de mercado: TmTiTi RRA ,,, −=                  ( 31 ) 

Onde TmR ,  é o retorno da carteira de mercado 

2.8.3 – Modelo de Mercado: relaciona os retornos de uma determinada ação aos 

retornos de uma carteira de mercado. Este modelo tem a propriedade de isolar os efeitos do 

que ocorre em função do mercado, do retorno das ações: 

TmiiTiTi RRA ,,,
ˆˆ βα −−=             ( 32 ) 

Os pressupostos para que estes parâmetros sejam válidos, são os mesmos que validam 

um regressão linear simples, isto é TiTmiiTi RR ,,,
ˆˆ εβα ++= , a média dos resíduos ε é igual a 

zero e a variância da amostra dos resíduos é igual a variância da população        ( 33 ) 

Para Campbell, Lo e Mackinlay (1997, p. 155), o modelo de mercado é melhor que o 

modelo de retorno ajustado a média constante, em virtude de eliminar a porção do retorno que 

é relacionada a variação do retorno de mercado, com isso a variância do retorno anormal fica  

reduzida. 

 A descrição do modelo de mercado encontra-se adiante neste trabalho de pesquisa. 

Segundo Campbell, Lo e Mackinlay (1997, p.151-152),  as etapas a serem seguidas em 

um estudo de evento são as descritas na figura a seguir: 

Figura IV – Etapas do Estudo de Evento 

1
Definição 

do
Evento

2
Critério   de

Seleção

3.
Medição 

dos 
Retornos 
Normais e 
Anormais

4. 
Procedi- 
mento de 

Teste

5. 
Resultados 
Empíricos

6. 
Interpreta-

ções e 
Conclusões

 
Fonte: Adaptado de Campbell, Lo e Mackinlay (1997) pelo autor 
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2.8.1 -  Conceitos Estatísticos Aplicados ao Estudo de Evento 

Dado que um estudo de evento tem como ponto central a apuração de retornos 

anormais com resultado de uma nova informação disponibilizada,  utiliza-se de ferramentas 

estatísticas e testes estatísticos para apuração destes retornos e para  verificação de sua  

relevância estatística  

Para Bruni (2007, p. 277), modelos estatísticos, ao contrário dos modelos 

matemáticos, envolvem a determinação do modelo que melhor se ajusta as observações e, 

portanto, todo modelo estatístico pressupõe a existência de erro. 

 Conforme Campbell, Lo e Mackinlay (1997), em estudo de evento é comumente 

utilizado o chamado  modelo de mercado, que implica em estabelecer uma regressão linear 

dos retornos da ação que se deseja estudar sobre os retornos de um portfólio de mercado, o 

que resulta na seguinte expressão, onde TiR ,  é o retorno da ação objeto, ,α  o coeficiente 

linear e iβ  o coeficiente angular da reta. 

TiMiiiTi RR ,,, εβα ++=                                                ( 34 ) 

Portanto, as premissas estatísticas para validade de uma regressão linear também tem 

que ser cumpridas para este modelo, ou seja, o valor médio do erro é zero[ ] 0=iE ε , os erros 

têm a mesma variância (homocedasticidade) [ ] 2
iiVar σε = , os resíduos não estão 

autocorrelacionados e não há erro de especificação no modelo (GUJARATI, 2006, p.54 - 59). 

Como visto acima o estudo de evento tem por premissa o cálculo de retornos anormais 

e os mesmos devem ser tratados estatisticamente de modo a garantir sua significância. 

Usualmente para grandes amostras utilizam-se testes paramétricos para determinar a aceitação 

ou não do teste de hipótese estabelecido. Como no caso presente o número de elementos na 

amostra é pequeno será utilizado um teste não paramétrico, o teste dos sinais. 

Para Bruni (2007, p.260), o teste paramétrico de sinais deve ser utilizado em situações 

em que se deseja estudar a diferença de duas condições, podendo ser utilizadas variáveis 

quantitativas, intervalares ou ordinais. 

 

 



 45 

Ainda para Bruni,  

 o nome deve-se ao fato de o teste empregar os sinais “+” (mais) e “-“ (menos) no 

lugar dos dados numéricos originais. Quando a alteração for para um número maior , usa-se 

“+”; quando a alteração for para um número menor, usa-se o “-“ . Empates, isto é, a 

inexistência de variações devem ser desconsiderados no teste . 

Os passos empregados para utilização do teste não paramétrico dos sinais, de acordo 

com Bruni (2007, p.260) são os seguintes: 

Passo 1 – Consiste na definição da hipótese nula e alternativa. A hipótese nula deve 

alegar a inexistência de diferenças entre os grupos, enquanto a hipótese alternativa deve 

alegar a desigualdade das proporções; 

Passo 2. – Determinar o nível de significância do teste e escolher a distribuição a ser 

empregada: Normal (se N> 25) ou Binomial (se N< 25); 

Passo 3. – Definir a área de aceitação e rejeição da hipótese nula; 

Passo 4 – Calcular o valor da estatística teste tZ ;  

Passo 5. – Aceitação ou rejeição das hipóteses formuladas. 

Para efeito deste trabalho a aceitação ou a rejeição da hipótese H0 será realizada pelo 

cálculo do P-value para uma distribuição binomial, que poderá ser aproximado pela seqüência 

de passos determinados por Darlington, R. B conforme consultado na página 

http://www.psych.cornell.edu/darlington/signtest/signtst4.htm. 

Dado N o número de elementos da amostra e X o número de casos abaixo da mediana 

da amostra a aproximação do p-value para a distribuição binomial será calculada da seguinte 

forma: 

1 – Calcule o número de combinações de N, dado X , isto é C(N,X), dado pela 

seguinte expressão: [ ])!!(!

!
),(

XNX

N
XNC

−
= ;             ( 35 ) 

2 – Calcule novamente as combinações, com X decrescendo de 1 até X = N; 

3 – Some as diversas combinações calculadas como nos passos anteriores; 

4 – Divida a soma por 2N para encontrar a estatística p uni-caudal. 
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2.8.2 – Algumas Aplicações e Resultados do Estudo de Evento 

Bruni, A.L et al (2003), estudou a o anúncio da distribuição de dividendos e o impacto 

no retorno das ações concluindo que o mercado é eficiente ou o anuncio de dividendos não 

tem impacto sobre os acionistas das empresas estudadas. 

Kurunoma, Luchesi e Famá (2004), concluíram em sua análise que há  crescimento 

positivo dos retornos anormais acumulados logo após o pagamento de um dividendo por ação 

mais alto,  

A relevância da política de dividendos foi testada por Firmino, Santos e Matsumoto 

(2003) no mercado da Bovespa, em artigo que apresentou como resultado o fato de que não se 

evidenciar que há preferências dos investidores por ações que pagam maiores dividendos. 

Novis e Saito (2002), evidenciaram em seu estudo sobre o efeito do anúncio do 

pagamento de dividendos sobre os preços de mercado das empresas e constataram que o 

pagamento de dividendos interferiu no retorno das ações das empresas integrantes da amostra 

e mais, de forma direta, empresas cujos dividendos por ação foram maiores apresentaram 

maiores retornos em suas ações e, empresas cujos dividendos por ação foram menores, 

apresentaram retornos negativos. 

Below e Johnson (1996), estudaram a reação dos acionistas ao anúncio do pagamento 

de dividendos em mercados em alta (Bull) e em baixa (Bear). A conclusão é que as 

expectativas dos investidores e também o montante das informações disponibilizadas sobre o 

anúncio da mudança de dividendos, varia com as fases do mercado. Baseado nos resultados 

encontrados “boas noticias” e “más noticias” são percebidas de forma diferentes, dependendo 

da fase em que se encontra o mercado. 

Fama, at al (1969), demonstraram que para o mercado acionário norte americano o 

split  de ações provoca alterações nos preços de mercado das ações no final do mês em que 

deu o evento e muito provavelmente na data em que se deu o evento, demonstrando ser o 

mercado eficiente. Segundo os mesmos está eficiência está ligada a expectativa de 

recebimento de maiores dividendos no futuro. 

Costa, (2007), elaborou dissertação sobre sustentabilidade e desempenho financeiro, 

analisando as empresas componentes do Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE) da 
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Bovespa concluindo que o evento de ingresso no ISE, não foi percebido como um diferencial 

para as empresas que dele participam. 

Michalischen, (2008), em sua dissertação sobre a migração das empresas para os 

níveis diferenciados de governança corporativa da Bovespa, na qual procurou identificar se a 

migração das empresas para este segmento de mercado seria valorizada pelos investidores 

com a conseqüente valorização das ações, concluiu que houve um retorno anormal acumulado 

no momento do anuncio da adesão, mas não encontrou resultados significantes na efetiva 

migração.  

Comiran,. (2009), ao analisar a reação do mercado ao grupamento de ações no período 

de 1986 a 2007, não encontrou retornos anormais nos preços das ações concluindo que 

eventos dessa natureza possuem efeitos puramente cosméticos no mercado acionário 

brasileiro. 

Em artigo sobre retorno de ações e governança corporativa Batistella, et al (2004) 

apresentam como resultado a insignificância, em termos de valorização das ações, da adoção 

de práticas de governança corporativa por parte das empresas pesquisadas, pois a presença de 

retornos anormais positivos não é estatisticamente superior aos retornos anormais negativos. 

 

 

Schiell (1996) ao analisar o evento das divulgações trimestrais e anuais dos resultados 

contábeis para 90 empresas negociadas na Bovespa concluiu que o evento é capaz de 

influenciar os retornos das ações. 

Procianoy e Antunes (2001) demonstraram que as decisões de investimento, obtidas 

por meio das variações no ativo permanente e no imobilizado tem efeito sobre o valor das 

empresas no mercado. A relação encontrada indica que dependendo da percepção do 

investidor sobre o possível resultado de caixa gerado pelos investimentos, os retornos poderão 

ser positivos ou negativos. 

Leite e Sanvicente (1990), testaram para o período de 1987 e 1988 se a entrega das 

Demonstrações Financeiras à Bovespa possuía algum conteúdo informacional. A conclusão 
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foi negativa considerando-se que o valor patrimonial (a variável testada) não apresentou 

nenhum conteúdo informacional a 5% de significância. 
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3 – AMBIENTE DE ATUAÇÃO E ESTRATÉGIAS DA COMPANHIA BRASILEIRA 

DE DISTRIBUIÇÃO 

 

O Setor de Supermercados e de Varejo 

As grandes evoluções tecnológicas, bem como as constantes mudanças em seu 

ambiente de atuação têm caracterizado a atividade supermercadista de varejo. 

Conforme Badin (1997, cap. II. ) estas mudanças devem-se basicamente a mudança no 

perfil do consumidor. 

Também para o mesmo autor (1997, cap. II) 

embora o preço continue sendo a variável mais importante para atrair o consumidor para a loja, 
vem perdendo alguma importância para as variáveis extrapreço, como melhor variedade de 
produtos, atendimento atencioso e agilidade dos caixas, ofertas/promoções com preços abaixo 
dos de mercado, a limpeza da loja e a qualidade dos produtos. A nova atitude consiste em 
dirigir os negócios de uma forma mais voltada para a satisfação de um consumidor mais 
exigente.  

Diante da globalização da economia mundial, tem ocorrido a aceleração do ritmo de 

expansão das empresas varejistas em novas regiões. 

Para Lazzarini (2007), de um grupo de 250 maiores varejistas do mundo, quase 60% 

possuem negócios internacionais, abrangendo um total de 118 países em 2005. 

Ainda de acordo com o mesmo autor em 2005 a maior rede mundial em vendas  foi a 

Wal-Mart com € 275.718 milhões 

No Brasil, em razão da melhora da renda, das condições de crédito e pela difusão de 

formas eletrônicas (online) de compra e pagamento (cartões de crédito), os diferentes 

segmentos que fazem parte do setor de varejo têm sido beneficiados apresentando evolução 

das vendas e resultados. No futuro estes resultados deverão ser ainda melhores em função, 

principalmente, da consolidação dos serviços financeiros oferecidos pela maioria das 

empresas atuantes nesse setor, conforme noticiado no site www.acionista.com.br.   

Comparativamente ao ano de 2008 o setor varejista apresentou, em 2009, alta de 10% 

em receita. 
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Em 2009 o segmento hipermercados, supermercados, produtos alimentícios, bebidas e 

fumo, com alta de 8,3% foi o maior responsável pela expansão do varejo, respondendo por 

67,8% da taxa anual. 

Outro segmento que apresentou alta expressiva foi o de outros artigos de uso pessoal e 

doméstico, com alta de 8,4%, respondendo por 11,9% da taxa global. Também pesaram 

positivamente os segmentos de artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos e de perfumaria, 

que registrou crescimento de 11,8%,  de móveis e eletrodomésticos, com variação de 2,1% e 

equipamentos e materiais para escritório, informática e comunicação, que obteve acréscimo 

no volume de vendas de 10,6% sobre o ano de 2008. O crescimento da receita do setor 

varejista, a preços constantes de 2000, está representado no gráfico a seguir: 

Gráfico II – Crescimento Acumulado da receita – Setor de Varejo – 2000 = 100 
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Fonte: Gráfico elaborado pelo autor  em consulta ao site: www.ibge.gov.br  02 fev 10 10:20 
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Gráfico III – Crescimento Acumulado da Receita – Hipermercados e Supermercados – 
2000 = 100 
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Fonte: O Gráfico elaborado pelo autor  em consulta ao site www.ibge.gov.br  15 fev 10 08:45 

 

O gráfico acima indica que a receita do setor de hipermercado e supermercados, 

cresceu  no período assinalado, praticamente na mesma proporção do que o setor de varejo. 

No gráfico a seguir vê-se que o crescimento acumulado das vendas  da Companhia 

Brasileira de Distribuição comparativamente ao setor varejista e ao de hipermercados e 

supermercados, apresentou ao final de 2009, crescimento inferior ao do setor varejista em 

5,1%, e de 1,8% em relação ao setor de hipermercados e supermercados.  
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Gráfico IV: Crescimento Acumulado da Receita – Cia Brasileira de Distribuição – 2000 
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Fonte: Gráfico elaborado pelo autor  em consulta ao site www.grupopaodeaçucar.com.br 10 mar 10 16:30 

 

Comparativamente ao gráfico do crescimento acumulado de vendas dos 

Hipermercados e Supermercados, a CBD manteve-se próxima ao desempenho do todo, 

principalmente ao se comparar com o acumulado em 2009. 

Conforme a Revista Exame Maiores e Melhores – (2008) a Companhia Brasileira de 

Distribuição  foi a terceira maior rede em faturamento com aproximadamente R$ 15,9 bilhões. 

O desempenho da empresa medido pelo EBITDA sobre o valor das vendas encontra-se 

no gráfico a seguir: 
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Gráfico V – Ebitda como % das Vendas 

CIA. BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO
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Fonte: elaborado pelo autor com dados das Demonstrações Financeiras Trimestrais consultadas no site 

www.bovespa.com.br 18 mar 10 18:25 

 

De acordo com trabalho apresentado em conferência de março de 2010, disponível em 

www.grupopaodeacucar.com.br, Raymond James identifica as principais empresas 

pertencentes a Cia. Brasileira de Distribuição e suas características: 

Tabela II – Empresas pertencentes a Cia. Brasileira de Distribuição e seus Diferenciais 

Empresa Diferenciais 

Pão de Açúcar 

• Supermercado de bairro 
• Soluções Inovadoras 
• Produtos de qualidade superior 
• Preços justos 
• Variedade 

Comprebem e Sendas 
• Supermercado de bairro 
• Preços baixos 
• Pouca variedade 

Extra Hipermercado e 
Supermercado 

• Ampla gama de produtos alimentícios e não alimentícios 
• Preços competitivos 

Extra Fácil  
• Serviço rápido 
• Produtos essenciais 
• Ambiente simples 

Drogarias Extra • Localização (nos hipermercados e supermercados Extra) 
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• Grande sortimento de remédios e produtos relacionados 
• Preços competitivos 

Postos de Combustíveis Extra 

• Instalados nos estacionamentos das lojas ou nas 
proximidades 

• Preços competitivos 
• Produtos de Qualidade 

Extra.com.br 
• Serviço eficiente e diferenciado 
• Grande variedade de produtos 
• Entrega rápida  

Extra Eletro e Ponto Frio • Foco nas classes de alta e média renda 

Casas Bahia • Foco nas classes de baixo poder aquisitivo 

Assai Atacadista 
• Preços altamente competitivos 
• Baixo custo de estritura 
• Alto giro dos ativos 

Fonte: elaborado pelo autor  baseado em apresentação de Raymond James site www.grupopaodeacucar.com.br 

10 mar 10 20:35 

Uma associação com o Banco Itaú, permite à Cia. Brasileira de Distribuição participar 

do mercado de financiamento por meio de cartões de crédito. 

De acordo com o trabalho acima citado as estratégias da empresa estão divididas em 

mercados de varejo alimentício e não alimentício. 

No mercado alimentício  em virtude de sua fragmentação em médias e pequenas 

cadeias de mercados, que hoje representam cerca de 62% do mercado, a oportunidade que se 

apresenta está em função do aumento na formalização dessas empresas,  o que possibilitaria à 

CBD adquirir muitos desses pequenos mercados. Nesse segmento destaca-se também como 

tendência a oportunidade de crescimento no segmento atacadista, em função da política de 

baixo preço das mercadorias.  

O planejamento para este segmento  é de inaugurar 300 novas lojas até o ano de 2013, 

com crescimento médio anual de 8,5% metros quadrados de área de vendas. 

Abertura de 100 novas lojas no formato Extra Fácil, Extra Supermercado e Assai. 

Conforme o mesmo estudo, o mercado de aparelhos eletrônicos e eletrodomésticos 

apresenta forte potencial de crescimento podendo atingir vendas da ordem de R$ 134 bilhões 

em 2013, contra um total de R$ 68 bilhões em 2008, o que representa um crescimento médio 

de 14,8% ao ano. 
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A expansão dos setores não alimentícios do grupo CBD foi uma decisão tomada em 

2007 e consolidou-se com a aquisição em 2009 das lojas Ponto Frio e das Casas Bahia. 

As lojas Ponto Frio têm como público consumidor as classes de renda A, B e C, 

enquanto as Casas Bahia têm foco nas classes de renda C e D. 

Com a aquisição das Lojas Ponto Frio e das Casas Bahia o market share da CBD no 

setor de eletrônicos passará a ser de 26% , conforme notícia o Jornal Valor Econômico. 

Ainda de acordo com Raymond James a nova empresa resultante da junção das Lojas 

Ponto Frio, das Casas Bahia e Extra Eletro, resultara em vendas anuais de R$ 18 bilhões, 

1.015 lojas e 28 centros de distribuição, com aproximadamente 68.000 empregados. 

Esta nova empresa trará ganhos em sinergia por meio da centralização de compras; 

integração de escritórios administrativos, de logística e do centro de informações; a integração 

das plataformas E-commerce; parceria com fornecedores; incremento nos serviços financeiros 

e racionalização dos processos logísticos. 
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4 – PESQUISA  
 

4.1 – Metodologia da Pesquisa 

 

Toda pesquisa quantitativa tem por objetivo explicar fenômenos por meio da 

quantificação ou da mensuração de dados. Pesquisas desse tipo têm como pontos fortes a 

estrutura e a representatividade. 

Esta pesquisa é de caráter quantitativo experimental e baseia-se em procedimentos 

estatísticos,   cujo objetivo é poder concluir sobre a importância das políticas de investimento, 

financiamento e distribuição de dividendos/recompra de ações nos retornos observado nos 

preços de mercado das ações. 

Ela utilizará informações sobre o preço histórico das ações, o valor histórico do 

Ibovespa e a data de eventos relacionados as políticas que se deseja avaliar, no período de 

2.000 a 2.009, sendo que os preços históricos das ações serão tomados diariamente e 

devidamente ajustados a distribuições de dividendos, splits e bonificações.  

A metodologia utilizada para identificar se as informações disponibilizadas ao 

mercado modificam os preços e consequentemente os retornos das ações será o estudo de 

evento. 

Para Campbel, Lo e Mackinlay  (1997)  o estudo de evento é o método recomendado 

para mensurar efeitos de um evento corporativo, econômico ou financeiro no valor da 

empresa. Ele busca comprovar se há influência nos retornos das ações quando, em um 

determinado momento,  um novo conjunto de informações é tornado disponível.   

A racionalidade dos agentes econômicos que operam nestes mercados e a hipótese de 

que os mercados sejam eficientes em nível semiforte, permite esperar que os efeitos de um 

evento possam ser refletidos rápida e totalmente nos preços das ações. 

Em essência o modelo teórico utilizado para aplicação desta metodologia é aquele que 

permite comparar, estatisticamente, os retornos diários das ações após a ocorrência de um 

evento, com aqueles obtidos antes do evento. 
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De fato, para o estudo de evento, a existência de retornos anormais  em relação 

aqueles esperados em decorrência do andamento normal do mercado constitui a peça central 

desse processo. 

Para Binder (1998), as duas principais razões para aplicação do estudo de evento é 

a – Testar a hipótese nula de que o mercado eficientemente incorpora informações e; 

b – Examinar o impacto de um determinado evento no valor de mercado da empresa. 

A prática do estudo de evento implica na utilização de um procedimento que pode ser 

sistematizado conforme quadro a seguir : 

Figura V – Procedimentos do Estudo de Evento 

1
Definição 

do
Evento

2
Critério   de

Seleção

3.
Medição 

dos 
Retornos 
Normais e 
Anormais

4. 
Procedi- 
mento de 

Teste

5. 
Resultados 
Empíricos

6. 
Interpreta-

ções e 
Conclusões

 

1 – A definição do evento 

O primeiro passo para uso dessa metodologia será o de definir o evento que deverá ser 

estudado. Dado que o evento seja escolhido deverá ser definida a data em que houve a 

divulgação do mesmo, a chamada “data zero”. 

Outro ponto importante e também subjetivo nesse processo é o do número de 

observações que irão compor a janela do evento. Número demasiadamente pequeno de 

observações pode não capturar eventuais vazamentos de informação e número 

demasiadamente grande de observações pode diluir o efeito que se deseja observar. 

To T1 0 T2 T3

Janela pós-eventoJanela de Estimação Janela do Evento

 

Onde Tn é a data da negociação das ações. 
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2 – Critério de Seleção 

Identificado o evento de interesse deve-se selecionar uma empresa para ser estudada. 

Está seleção envolve a escolha de ações que apresentaram negociações diárias, que tiveram 

fatos relevantes fáceis de serem pesquisados, entre outros 

3 – Cálculo dos Retornos Normais e Anormais. 

Nesta fase são calculados os retornos anormais que são determinados pela diferença 

entre o retorno expost realmente observado e o seu retorno normal projetado, ou seja 

[ ]

[ ] normalretornooéXRE

realretornooéR

anormalretornooéA

onde

XRERA

Ti

Ti

iT

TiTiTi

|

,

|

,

,, −=
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4 – Procedimento de Teste 

O procedimento de teste visa verificar a validade estatística dos retornos anormais 

encontrados. A literatura recomenda que se usem testes paramétricos ou não paramétricos 

dependendo da qualidade dos retornos anormais encontrados. 

5 – Resultados Empíricos 

A obtenção dos resultados empíricos irá permitir a verificação da validade da hipótese 

testada quanto a eficiência de mercado. 

6 – Interpretações e Conclusões 

Nesta fase, a análise dos resultados obtidos aliada a verificação estatística realizada 

permite que se conclua sobre a eficiência ou não do mercado tendo por base o tipo de evento 

escolhido. 
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Os softwares utilizados para elaboração desse trabalho foram o aplicativo Excel e o 

aplicativo Minitab. 

 

4.2 –  A Amostra  

A amostra selecionada corresponde à empresa Companhia Brasileira de Distribuição 

para a qual será testada cada uma das três decisões estratégicas da administração financeira, 

por meio de eventos selecionados no período de 2000 a 2009. 

Primeiramente foram definidos os eventos considerados representativos das políticas 

que se deseja estudar, ou seja, os processos de aquisição e fusão como representativos das 

políticas de investimento, a captação de recursos de longo prazo como representativas das 

políticas de financiamento e o pagamento de dividendos como representante da política de 

dividendos. 

Os eventos encontrados, para cada uma das políticas objeto desse trabalho, isto é a 

política de investimento, de financiamento e de distribuição de dividendos, estão descritos na 

tabela a seguir: 
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Tabela III: Eventos e Classificação 

DATA CLASSIFICAÇÃO
VALOR EM 

MILHARES DE 
REAIS

DESCRIÇÃO

28/03/04 Aquisição/Fusão NA Acordo de investimento realizado entre a CBD e o Sendas

26/07/05 Aquisição/Fusão 19.037                      
Aquisição de 4 lojas e 3 postos de combustíveis da 
Coopercitrus

20/10/06 Aquisição/Fusão 4.117                        Aquisição da totalidade das cotas da empresa Lourenção

01/11/07 Aquisição/Fusão 208.504                    
Aquisição de 60% do capítqal total e votante da Barcelona 
receptora do ativo cindido da Assay

08/06/09 Aquisição/Fusão 824.521                    
Aquisição de 70,24% do capital social e votante de Globex 
(Ponto Frio)

21/08/09 Aquisição/Fusão 236.816                    
Aquisição de 25,22% do capital social dos acionistas 
minoritários de /Globex (Ponto Frio)

04/12/09 Aquisição/Fusão NA
Fusão CBD com casas Bahia, no segmento de eletro 
eletrônicos, sendo que CBD ficará com 50% mais um do 
capital votante

26/04/01 Dividendos 60.744                      Proposta de pagamento de dividendos
29/04/02 Dividendos 59.441                      Proposta de pagamento de dividendos
30/04/03 Dividendos 54.792                      Proposta de pagamento de dividendos
30/04/04 Dividendos 84.059                      Proposta de pagamento de dividendos
29/04/05 Dividendos 62.053                      Proposta de pagamento de dividendos
27/04/06 Dividendos 20.312                      Proposta de pagamento de dividendos
30/04/07 Dividendos 50.064                      Proposta de pagamento de dividendos
30/04/08 Dividendos 50.064                      Proposta de pagamento de dividendos
03/08/09 Dividendos 22.268                      Proposta de pagamento de dividendos
11/11/09 Dividendos 16.233                      Proposta de pagamento de dividendos
13/01/00 Endividamento de Longo Prazo 48.700                      Empréstimo contratado junto ao BNDES
17/10/00 Endividamento de Longo Prazo 100.000                    Emissão de Debentures
10/11/00 Endividamento de Longo Prazo 211.100                    Empréstimo contratado junto ao BNDES
14/12/00 Endividamento de Longo Prazo 111.116                    Empréstimo contratado junto ao BNDES
04/10/02 Endividamento de Longo Prazo 600.000                    Emissão de Debentures
11/11/03 Endividamento de Longo Prazo 325.420                    Empréstimo contratado junto ao BNDES
01/03/07 Endividamento de Longo Prazo 779.650                    Emissão de Debentures  

Fonte: elaborada pelo autor 

Os preços de mercado das ações e consequentemente os seus retornos foram tomados 

diariamente tendo por base as cotações encontradas em www.yahoofinance.com.  

 

4.3 – As Variáveis 

Neste estudo as variáveis foram definidas como segue 

Tabela IV – Definição das Variáveis 

Variável Significado Tipo Unidade de 

Medida 

Investimento Representa os retornos anormais acumulados 

para os eventos representativos de investimentos 

Numérica Taxa 

unitária 
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Endividamento Representa os retornos anormais acumulados 

para os eventos representativos de endividamento 

Numérica Taxa 

unitária 

Dividendos Representa os retornos anormais acumulados 

para os eventos representativos de pagamento de 

dividendos 

Numérica Taxa 

unitária  

Fonte: elaborada pelo autor 

 

4.3.1 – A Variável Investimento 

Tomando-se cada um dos eventos e seus retornos anormais construiu-se a seguinte 

tabela com os retornos anormais acumulados na janela do evento definida. 

 

Tabela V: Retorno Anormal Acumulado - Investimento 

28/3/2004 26/7/2005 20/10/2006 1/11/2007 8/6/2009 21/8/2009 4/12/2009
-3 0,003062 0,009131 0,065764 -0,005013 -0,001266 -0,003950 0,008819
-2 0,010654 0,037628 0,117775 0,013195 0,003446 0,000532 0,019451
-1 0,020638 0,054179 0,111122 -0,000630 -0,006227 -0,001093 0,012746
0 0,058460 0,057242 0,097104 0,009765 -0,026688 0,001331 0,112849
1 0,035984 0,068102 0,092475 0,058704 -0,012603 0,012601 0,111741
2 0,045574 0,060248 0,089030 0,082427 -0,012834 0,015731 0,126991
3 0,048255 0,052240 0,081350 0,088915 0,000565 0,017177 0,118478
4 0,042263 0,043446 0,086409 0,054330 0,002292 0,027386 0,110831
5 0,046263 0,044550 0,062727 0,075571 0,019578 0,005200 0,096197
6 0,067100 0,048815 0,068992 0,068932 0,015565 0,016460 0,086931
7 0,045009 0,059132 0,086269 0,116845 0,011906 0,021497 0,090807
8 0,039210 0,075130 0,072480 0,086755 0,026301 0,018708 0,091806
9 0,047106 0,082718 0,055548 0,097514 0,033428 0,030957 0,085310
10 0,060113 0,088023 0,063183 0,111219 0,031055 0,024367 0,083298

DATA DOS EVENTOSDATA 
RELATIVA 

 
Fonte: o Autor 

Os retornos anormais acumulados da variável Investimento apresentaram-se como 

positivos ao final da janela do evento, o que indica que as ações de investimento foram 

percebidas pelo mercado de forma positiva. 

A estatística descritiva da variável Investimento encontra-se no quadro a seguir: 
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Quadro III – Estatística Descritiva dos Retornos Anormais Acumulados – Investimento 

Fonte: elaborado pelo autor 

Como pode-se observar na estatística descritiva acima as variáveis Retorno Anormal 

Acumulado não apresentam normalidade conforme o teste de Anderson-Darling, pois o p-

value calculado  é de 0,778. 

Este fato é importante para os testes de hipóteses que deverão ser feitos futuramente 

 

 

 

4.3.2 – A Variável Endividamento 

Da mesma forma que definido para a variável Investimento, os retornos anormais acumulados 

para a variável Endividamento, encontram-se na tabela a seguir: 

Há que se notar que a maioria dos retornos acumulados são negativos, indicando que os 

eventos de Endividamento usualmente foram percebidos de forma negativa pelo mercado. 

0,120,100,080,060,040,02

Median

Mean

0,100,080,060,040,02

1o. Q uartil 0,031055

Mediana 0,063183

3o. Q uartil 0,088023

Máximo 0,111219

A -Squared 0,21

P-V alue 0,778

Média 0,065894

Desv io Padrão 0,031161

V ariância 0,000971

C urtose -0,945225

N 7

Minimo 0,024367

A -D Teste de Normalidade

 Intervalo de Confiança a 95% 

RETORNO ANORMAL ACUMULADO -  INVESTIMENTO
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Tabela VI: Retorno Anormal Acumulado - Endividamento 

17/10/2000 10/11/2000 14/12/2000 4/10/2002 11/11/2003 1/3/2007
-3 0,013047 -0,005689 -0,012666 -0,059468 -0,014983 0,001539
-2 -0,001409 -0,034302 -0,008830 -0,065316 0,001654 -0,010314
-1 0,001281 -0,033635 -0,007339 -0,007739 -0,012807 -0,017808
0 -0,007656 -0,070605 -0,007063 -0,048605 -0,000949 -0,013703
1 0,035612 -0,087361 0,010609 -0,064133 -0,002228 -0,026297
2 0,034117 -0,077825 -0,006916 -0,072062 0,021803 -0,014580
3 0,017745 -0,093411 -0,015882 -0,033342 0,029802 -0,035293
4 0,019391 -0,103986 -0,012088 -0,002543 0,024331 -0,033596
5 -0,036260 -0,112020 -0,023613 -0,003482 0,020682 -0,027771
6 -0,024130 -0,081333 -0,023606 -0,051321 0,030414 -0,033681
7 -0,003404 -0,100957 -0,027703 -0,049781 0,027313 -0,052407
8 -0,017820 -0,048243 -0,035705 -0,027593 0,048693 -0,057933
9 0,008448 -0,058363 -0,042998 -0,052438 0,044154 -0,061486
10 0,001725 -0,043250 -0,084583 -0,049562 0,054044 -0,056038

DATA DO EVENTODATA 
RELATIVA 

 
Fonte: elaborado pelo autor 

No quadro a seguir encontra-se a estatística descritiva da variável em discussão. 

Quadro IV – Estatística Descritiva dos Retornos Anormais Acumulados - 
Endividamento 

0,0500,025-0,000-0,025-0,050-0,075

Median

Mean

0,0500,0250,000-0,025-0,050-0,075

1o. Q uartil -0,063174

Mediana -0,046406

3o. Q uartil 0,014805

Maximo 0,054044

A -Squared 0,35

P-V alue 0,335

Média -0,029611

Desv io Padrão 0,049567

V ariância 0,002457

C urtose 0,67893

N 6

Mínimo -0,084583

A  - D Teste De Normalidade

Intervalo de Confiança - 95% 

RETORNO ANORMAL ACUMULADO -  ENDIVIDAMENTO

 
Fonte: elaborado pelo autor 

Também para a variável Investimento não se encontra  normalidade, conforme pode-se 

depreender do p-value = 0,335, muito superior ao número de referência que vem sendo 

adotado, 0,05. 
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Em função da variável não apresentar linearidade os testes de hipóteses a serem 

realizados deverão ser os testes não paramétricos. 

 

4.3.3 – A Variável Dividendos 

A tabela a seguir apresenta os retornos anormais acumulados para a variável 

Dividendos, na qual se percebe a pertinência dos sinais negativos para os elementos da 

amostra.  

Tabela VII: Retorno Anormal Acumulado - Dividendos 

26/4/2001 24/4/2002 30/4/2003 30/4/2004 29/4/2005 27/4/2006 30/4/2007 30/4/2008 3/8/2009 11/11/2009
-3 -0,015166 -0,019904 0,007394 0,000726 0,001707 -0,023690 -0,017008 -0,000225 0,012420 -0,000501
-2 0,001409 -0,007489 -0,016329 -0,000902 -0,024086 -0,026804 -0,022671 -0,006538 0,004913 0,018003
-1 -0,024297 0,017408 -0,026686 -0,059891 -0,027089 -0,044079 -0,028941 0,001775 0,001207 0,002023
0 -0,034216 -0,005413 -0,005585 -0,102311 -0,038198 -0,066225 -0,046216 0,030836 0,035547 -0,009283
1 -0,016672 -0,000838 0,046577 -0,110035 -0,037581 -0,083569 -0,042564 0,065527 0,069551 -0,056377
2 -0,000130 -0,004486 0,020717 -0,103767 -0,050183 -0,094168 -0,036445 0,073468 0,089820 -0,069377
3 0,055441 -0,002781 0,022203 -0,063912 0,029438 -0,073481 -0,026185 0,083226 0,052462 -0,062550
4 0,047795 -0,004113 0,027665 -0,071433 0,074506 -0,046561 -0,042624 0,058296 0,049998 -0,069039
5 0,042420 0,004454 0,034315 -0,076598 0,042983 -0,033003 -0,041654 0,054598 0,079982 -0,063935
6 0,038510 -0,011558 0,066785 -0,076447 0,049914 -0,041592 -0,054233 0,050659 0,063899 -0,070284
7 0,030878 -0,007265 0,047548 -0,077401 0,059523 -0,063346 -0,058674 0,055780 0,059199 -0,072828
8 0,025997 -0,026457 0,052593 -0,093509 0,049199 -0,051136 -0,025325 0,081176 0,027858 -0,069944
9 0,017544 -0,000308 0,044714 -0,137601 0,033961 -0,037185 -0,029554 0,090063 0,042171 -0,068448
10 -0,006053 -0,020353 0,043405 -0,185828 0,025002 -0,070849 -0,070884 0,052398 0,035955 -0,091448

DATA 
RELATIVA 

EVENTOS

 
Fonte: elaborada pelo autor 

A estatística descritiva da variável Dividendos encontra-se no quadro a seguir e 

também indica sua não normalidade em função do p-value do teste de Anderson Darling que é 

de 0,324 bastante superior ao adotado de 0,05. 

A importância deste fato é a mesma das outras variáveis, isto é,  devem ser usados o 

testes de hipóteses não  paramétricos para esta variável.  
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Quadro V:  Estatística Descritiva dos Retornos Anormais Acumulados - Dividendos 

0,050,00-0,05-0,10-0,15-0,20

Median

Mean

0,0500,0250,000-0,025-0,050-0,075-0,100

1o. Q uartil -0,076025

Mediana -0,013203

3o. Q uartil 0,037818

Máximo 0,052398

-0,083034 0,025303

-0,077924 0,038506

0,052085 0,138240

A -Squared 0,38

P-V alue 0,324

Média -0,028865

Desv io Padrão 0,075722

V ariância 0,005734

Curtose 0,478850

N 10

Mínimo -0,185828

A -D Teste de Normalidade

Intervalo de Confiança - 95%

RETORNOS ANORMAIS ACUMULADOS - DIVIDENDOS

 

Fonte: o autor 

 

4.4 – Desenvolvimento do Estudo de Evento 

Seguindo os passos determinados no procedimento metodológico para realização de 

estudo de evento, primeiramente foram definidos os eventos considerados representativos das 

políticas que se deseja estudar, investimento, estrutura de capital e política de dividendos. 

No segundo momento foram escolhidos os eventos que  representariam a amostra do 

conteúdo informacional ao mercado. 

Para tanto pesquisas foram realizadas no site da empresa Cia. Brasileira de 

Distribuição www.grupopaodeacucar.com.br, bem como no Jornal Valor Econômico e 

Revista Exame em busca dos eventos e de suas datas de comunicação. 

O resultado desta pesquisa está contido na tabela  III deste trabalho 

O modelo utilizado para apuração dos retornos anormais foi o modelo de mercado 

com a  janela de estimação de 120 dias e a janela do evento variando de -3 dias a + 10 dias da 

data do evento. 
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Com o intuito de obter-se maior normalidade dos retornos será utilizada a 

transformação logarítmica para esta variável, ou seja : 









=

−1

ln
T

T

P

P
R          (36) 

Os resíduos anormais foram calculados utilizando-se da seguinte expressão que é 

representativa do modelo de mercado: 

TmiiTiTi RRA ,,,
ˆˆ βα −−=        (37) 

Onde os parâmetros ii e βα ˆˆ  são estimados através de uma regressão linear tendo 

como variável dependente o retorno das ações da CBD e variável independente o retorno do 

Ibovespa. 

 

4.4.1 –  Avaliação dos Parâmetros das Regressões Calculadas com Base na Janela de 

Estimação 

Abaixo se encontra tabela onde estão relacionados os eventos e os coeficientes das 

regressões lineares, obtidas no período que antecede em 123 dias a data do evento. 

Todos os β podem ser considerados estimadores confiáveis dos verdadeiros 

parâmetros de mercado, haja vista o seu p-value ser igual a zero. 
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Tabela VIII:  Parâmetros das Regressões Utilizadas como Modelo de Mercado 

EVENTO REPRESENTATIVO DATA
JANELA  

PREGÕES
α β

P-VALUE  
β

Investimento 28/03/04 120 -0,00176 0,463 0,000
Investimento 26/07/05 120 -0,00173 0,50754 0,000
Investimento 20/10/06 120 -0,00224 0,72141 0,000
investimento 01/11/07 120 -0,0033 0,85284 0,000
Investimento 08/06/09 120 -0,00168 0,45879 0,000
Investimento 21/08/09 120 0,00198 0,5127 0,000
Investimento 04/12/09 120 0,00247 0,506 0,000
Dividendos 26/04/01 120 0,00074 0,2062 0,014
Dividendos 24/04/02 120 0,00141 0,6722 0,000
Dividendos 30/04/03 120 -0,00122 0,6704 0,000
Dividendos 30/04/04 120 -0,00058 0,45824 0,000
Dividendos 29/04/05 120 -0,00205 0,44312 0,000
Dividendos 27/04/06 120 0,00101 0,82153 0,000
Dividendos 30/04/07 120 -0,00106 0,794 0,000
Dividendos 30/04/08 120 0,00167 0,733 0,000
Dividendos 03/08/09 120 0,00152 0,514 0,000
Dividendos 11/11/09 120 0,00265 0,55 0,000
Endividamento 17/10/00 120 0,00056 0,29491 0,009
Endividamento 10/11/00 120 0,00209 0,30478 0,003
Endividamento 04/10/02 120 0,00134 0,65571 0,000
Endividamento 14/12/00 120 0,00213 0,49067 0,000
Endividamento 11/11/03 120 -0,00038 0,50161 0,000
Endividamento 01/03/07 120 -0,00022 0,77067 0,000  

Fonte: elaborada pelo autor 
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4.4.2 – Análise Gráfica dos Resíduos Anormais Acumulados, por Evento. 

4.4.2.1 – Eventos Representativos de Investimentos 

Gráfico VI: Retornos Anormais Acumulados por Evento de Investimento – Distribuição 

na Janela do Evento 
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 Fonte: elaborado pelo autor 

 

Todos os eventos representativos de investimentos apresentaram retornos anormais 

acumulados positivos o que  indica a existência de reação positiva do mercado para as 

políticas de investimentos adotadas pela Cia Brasileira de Distribuição. A verificação 

estatística desse fato será realizada a frente. 

No gráfico a seguir foram plotados os retornos anormais pontuais dos eventos que 

representam a variável Investimento. 

É de se notar que há uma proporção muito maior de pontos com retornos anormais 

positivos do que negativos, além do que os retornos anormais positivos são usualmente 

maiores que os retornos anormais negativos. 

Este é um indicio de que o mercado não foi eficiente  e respondeu aos eventos 

representativos de investimentos de forma positiva 
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 VII:  Retornos Anormais Pontuais por Evento de Investimento – Distribuição na 

Janela do Evento 
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Fonte: elaborado pelo autor 
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4.4.2.2 – Eventos Representativos de Endividamento 

Gráfico VIII – Retornos Anormais Acumulados para o Evento Endividamento – 

Distribuição na Janela do Evento 

-0,14

-0,12

-0,1

-0,08

-0,06

-0,04

-0,02

0

0,02

0,04

0,06

0,08

-4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

 
 Fonte: elaborado pelo autor 

Como pode-se observar no gráfico acima, os retornos anormais acumulados durante 

toda a janela do evento da variável endividamento apresentam proporção entre positivos e 

negativos mais tendente ao negativo. Mesmo para janelas menores, tais como +3 ou +5 existe 

pertinência de resultados negativos. Isto pode indicar que os investidores não consideraram 

que a tomada de empréstimos, mesmo que de longo prazo, possa influenciar positivamente o 

retorno das ações 

No quadro a seguir estão plotados os retornos anormais individuais verificados no 

período da janela do evento, para a variável em estudo. Percebe-se que não há uma  

concentração de eventos quer sejam positivos ou  negativos, contudo,  observa-se que os 

retornos anormais negativos aconteceram com maior valor, o que confirma pontualmente a 

noção de que o endividamento não é reconhecido pelo investidor como capaz de aumentar o 

valor das ações da Cia. Brasileira de Distribuição. 
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Gráfico IX – Retornos Anormais Pontuais para o Evento Endividamento – Distribuição 

na Janela do Evento 
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Fonte: elaborado pelo autor 
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4.4.2.3 – Eventos Representativos de Pagamento de Dividendos 

Gráfico X – Retornos Anormais Acumulados para o Evento Dividendos – Distribuição 

na Janela do Evento 
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Fonte: elaborado pelo autor 

No gráfico acima pode-se observar que os retornos anormais acumulado por dia da 

janela de evento também se distribuem entre positivos e negativos e praticamente são 

simétricos em relação ao eixo das abscissas. O mesmo fato pode ser considerado para a janela 

+3 e +5. O fato de não haver predominância de nenhum dos sinais pode indicar que o 

investidor não considera o pagamento de dividendos como relevante a ponto de 

consistentemente, a cada anuncio de pagamento de dividendos fazer a ação caminhar em uma 

única direção.  

Ao se analisar os retornos anormais pontuais dos eventos de dividendos, plotados no 

gráfico a seguir, verifica-se que os mesmos não seguem padrão algum na janela de eventos o 

que  indica que sua distribuição se dá de forma aleatória. Dado que os eventos sejam 

aleatórioss então o mercado será eficiente quanto ao pagamento de dividendos  
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Gráfico XI – Retornos Anormais Pontuais para o Evento Dividendos – Distribuição na 

Janela do Evento 
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Fonte: elaborado pelo autor 

 

4.4.3 – Análise Estatística do Estudo de Evento 

 

4.4.3.1 – Variável Investimento 

A variável Investimento é considerada como representativa da política de 

investimentos da Cia Brasileira de Distribuição com a qual se procura medir se a política de 

investimentos da empresa influencia o valor de suas ações 

Para realização deste teste serão utilizadas as janelas de evento +3, + 5 e +10, com o 

intuito de verificar se em alguma das janelas há uma mudança na aceitação da hipótese nula. 

Isto pode ser um  indicador da velocidade com que a nova informação é absorvida pelo 

mercado  

O teste de hipótese para aferir a relevância estatística da variável está abaixo 

identificado e servirá como parâmetro para teste de todas as janelas. 

50,0:0 =pH  O mercado é eficiente 

5,0:1 >pH 0 O mercado não é eficiente 
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Como o número de elementos da amostra é pequeno, 7, será considerado um teste não 

paramétrico para verificação das hipóteses. 

O teste utilizado será o teste dos sinais já apresentado, calculando-se o p-value bi-

caudal  de acordo com a aproximação binomial pelo processo indicado na fundamentação 

teórica deste trabalho. 

 

Tabela IX: Variável Investimento - Janela do Evento + 10 

28/3/2004 26/7/2005 20/10/2006 1/11/2007 8/6/2009 21/8/2009 4/12/2009
10 0,060113 0,088023 0,063183 0,111219 0,031055 0,024367 0,083298

DATA DOS EVENTOSDATA 
RELATIVA 

 
Fonte: elaborada pelo autor 

De acordo com os dados na tabela acima todos os sinais são positivos. Calculando-se o 

p-value para esta configuração tem-se p-value = 0,0156, o que significa que deve-se rejeitar a 

hipótese H0 de que o mercado é eficiente para os eventos de Investimento, na data relativa 

+10, ou seja nesta janela, pode-se afirmar com mais de 95% de confiança que a política de 

investimentos determinada pela CBD influenciou o retorno de suas ações, no caso de forma 

positiva. 

Tabela X: Variável Investimento – Janela de Evento + 3 

28/3/2004 26/7/2005 20/10/2006 1/11/2007 8/6/2009 21/8/2009 4/12/2009
3 0,048255 0,052240 0,081350 0,088915 0,000565 0,017177 0,118478

DATA DOS EVENTOSDATA 
RELATIVA 

 
Fonte: elaborada pelo autor 

 

Na janela de evento + 3 também todos os sinais da variável Investimento mostraram-

se positivos o que implica dizer que o p-value também será igual a 0,0156 rejeitando-se assim 

a hipótese nula de que o mercado é eficiente para os eventos de Investimento.  

A aceitação da hipótese alternativa de mercado não eficiente indica que o mercado 

reagiu ao conteúdo informacional disponibilizado o que comprova, para esta variável, com 

mais de 95% de confiança,  que a informação após ter chegado ao mercado influenciou, no 

caso, positivamente o retorno das ações da Cia Brasileira de Distribuição. 
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Tabela XI : Variável Investimento – Janela de Evento + 5 

28/3/2004 26/7/2005 20/10/2006 1/11/2007 8/6/2009 21/8/2009 4/12/2009
5 0,046263 0,044550 0,062727 0,075571 0,019578 0,005200 0,096197

DATA DOS EVENTOSDATA 
RELATIVA 

 
Fonte: elaborada pelo autor 

 

Nesta janela, a pertinência dos sinais positivos para os retornos anormais acumulados, indica 

um p-value de 0,0156 com o que se rejeita a hipótese de que o mercado seja eficiente para a 

variável Investimento.  

 

 

4.4.3.2 – Variável Endividamento 

Como uma proxy da estrutura de capital está variável tem por objetivo avaliar, no caso 

da Cia Brasileira de Distribuição, se a contratação de dívidas de longo prazo influenciam no 

retorno de suas ações  

Esta variável também será testada para 3 janelas de eventos distintas, isto +10, +3 e 

+5, pelos motivos já expostos, com as seguintes hipóteses: 

50,0:0 =pH  O mercado é eficiente 

5,0:1 >pH 0 O mercado não é eficiente. 

Em função do número de variáveis ser igual a 6, ter-se-á que utilizar testes não 

paramétricos para avaliar a validade estatística das hipóteses e o teste de sinais será utilizado 

para fazer está avaliação 

A Tabela com o resultado dos eventos anormais acumulados para a janela de evento 

+10 está a seguir: 

 

Tabela XII Variável Endividamento – Janela +10 

17/10/2000 10/11/2000 14/12/2000 4/10/2002 11/11/2003 1/3/2007
10 0,001725 -0,043250 -0,084583 -0,049562 0,054044 -0,056038

DATA DO EVENTODATA 
RELATIVA 

 
Fonte: elaborada pelo autor 

No quadro acima encontram-se assinalados os dois retornos anormais acumulados com 

sinais positivos e outros quatro com sinais negativos. 
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Utilizando-se a metodologia de cálculo do p-value para a distribuição binomial, te-se 

0,688, o que indica que não se pode rejeitar a hipótese H0, ou seja não se pode afirmar que o 

mercado não tenha sido eficiente. De qualquer forma a existência de sinais negativos em 

maioria, pode indicar a não concordância do investidor com a política de estrutura de capital 

adotada pela empresa. 

A tabela abaixo demonstra os retornos anormais acumulados para a janela de evento 

+3 

Tabela XIII: Variável Endividamento – Janela de Evento + 3 

17/10/2000 10/11/2000 14/12/2000 4/10/2002 11/11/2003 1/3/2007
3 0,017745 -0,093411 -0,015882 -0,033342 0,029802 -0,035293

DATA DO EVENTODATA 
RELATIVA 

 
Fonte:  elaborada pelo autor 

Também a janela de evento +3 dois dos retornos acumulados apresentaram sinal 

positivo contra quatro com sinal negativo, o que nos permite concluir que a hipótese nula será 

aceita novamente, pois o p-value também será de 0,688. 

 

A tabela abaixo mostra o retorno anormal acumulado da variável Investimento para a 

janela de evento + 5.  

Tabela XIV: Variável Endividamento – Janela de Evento +5 

17/10/2000 10/11/2000 14/12/2000 4/10/2002 11/11/2003 1/3/2007
5 -0,036260 -0,112020 -0,023613 -0,003482 0,020682 -0,027771

DATA DO EVENTODATA 
RELATIVA 

 
Fonte: elaborada pelo autor 

Para a janela de evento +5 encontra-se apenas um sinal positivo para a variável 

Endividamento. Isto significa que pode haver mudança no p-value para o teste paramétrico 

dos sinais, podendo-se modificar a validade da hipótese nula. 

O resultado do p-value encontrado foi igual a 0,219 o que não nos permite rejeitar a 

hipótese nula para um nível de significância de 0,05, muito embora tenha havido sensível 

redução no p-value encontrado. 

Assim dado que em todas as janelas de evento o p-value foi superior a 0,05 , a 

hipótese nula foi rejeitada indicando que não se pode afirmar que a captação de recursos 
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influencie no retorno das ações da empresa objeto, muito embora pelos sinais encontrados 

possa-se intuir que tais decisões não aumentaram os retornos das ações da empresa CBD.  

4.4.3.3 – Variável Dividendos 

A variável Dividendos foi escolhida como representativa da política de dividendos da 

Cia Brasileira de Distribuição, de forma a verificar se ela influencia ou não os retornos da 

ação da empresa dada a informação ter sido disponibilizada ao mercado. 

Para esta variável, também serão testados três momentos distintos na janela de evento 

+10, +3 e +5, de forma a verificar a velocidade de resposta do mercado em relação ao 

momento da informação recebida. 

Em função do número de variáveis da amostra ser igual a 10, também será necessário 

um teste não paramétrico para testar a validade da hipótese nula, aqui definida como: 

50,0:0 =pH  O mercado é eficiente 

5,0:1 >pH 0 O mercado não é eficiente. 

 

A janela +10 para a variável Dividendos está a seguir: 

Tabela XV: Variável Dividendos – Janela de Evento +10 

26/4/2001 24/4/2002 30/4/2003 30/4/2004 29/4/2005 27/4/2006 30/4/2007 30/4/2008 3/8/2009 11/11/2009
10 -0,006053 -0,020353 0,043405 -0,185828 0,025002 -0,070849 -0,070884 0,052398 0,035955 -0,091448

DATA 
RELATIVA 

EVENTOS

 
Fonte: elaborada pelo autor 

  Os eventos anormais acumulados para Dividendos na janela de evento +10 são em 

número de quatro, como assinalados na tabela acima. Assim para um total de 10 eventos se 

tem quatro com sinais positivos e seis com sinais negativos. 

Considerando-se esta condição e calculando-se o p-value para o teste não paramétrico 

binomial, tem-se p-value = 0,754 o que significa que não se pode rejeitar a hipótese nula de 

que o mercado é eficiente. 

Desta forma, para a janela de eventos +10, não há evidência estatística de que o 

mercado seja não eficiente para a variável Dividendos, o que implica em dizer que a 
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informação disponibilizada ao  mercado não influenciou os retornos das ações da Cia 

Brasileira de Distribuição. 

Assim como foi testada a janela de evento +10, o teste será agora realizado para a janela +3 , 

cujos dados estão assinalados na tabela a seguir: 

Tabela XVI:  Variável Dividendos – Janela de Evento +3 

26/4/2001 24/4/2002 30/4/2003 30/4/2004 29/4/2005 27/4/2006 30/4/2007 30/4/2008 3/8/2009 11/11/2009
3 0,055441 -0,002781 0,022203 -0,063912 0,029438 -0,073481 -0,026185 0,083226 0,052462 -0,062550

DATA 
RELATIVA 

EVENTOS

 
Fonte: elaborada pelo autor 

Conforme assinalado na tabela acima há cinco elementos da amostra com sinal 

positivo e cinco elementos com sinal negativo. 

Utilizando-se o teste não paramétrico dos sinais e calculando-se o p-value para uma 

distribuição binomial, tem-se p-value igual a 1 o que indica que a hipótese nula é aceita 

incondicionalmente. 

Assim a variável Dividendos para a janela de eventos +3 indica  que o mercado é 

eficiente o que considera que os retornos das ações já incluíam a informação do pagamento de 

dividendos. 

Os dados da variável para a janela + 5 estão listados na tabela abaixo: 

Tabela XVII:  Variável Dividendos – Janela de Evento +5 

26/4/2001 24/4/2002 30/4/2003 30/4/2004 29/4/2005 27/4/2006 30/4/2007 30/4/2008 3/8/2009 11/11/2009
5 0,042420 0,004454 0,034315 -0,076598 0,042983 -0,033003 -0,041654 0,054598 0,079982 -0,063935

DATA 
RELATIVA 

EVENTOS

 
Fonte: elaborada pelo autor 

Para a janela de evento +5, tem-se seis variáveis com sinal positivo e quatro com sinais 

negativos. Calculando-se o p-value da distribuição binomial para estes parâmetros encontra-se 

0,754,  número que não permite rejeitar a hipótese nula do mercado ser eficiente. 

 

 

 

 

 

 



 79 

 

4.5 – Análise Final dos Resultados Obtidos 

 

          Tabela XVIII: Resultados para a variável Investimentos 

JANELA 
DO 

EVENTO
p-VALUE

ACEITAÇÃO DA 
HIPÓTESE NULA

EFICIÊNCIA DE 
MERCADO

+ 3 0,0156 Não Não eficiente a 95%

+ 5 0,0156 Não Não eficiente a 95%

 + 10 0,0156 Não Não eficiente a 95%  
            Fonte: elaborada pelo autor 

A utilização dos eventos ligados a aquisição ou fusão como variável para medir a 

influência da política de investimentos no retorno das ações, demonstrou que para os eventos 

estudados há uma relação positiva entre a data de anúncio do investimento e o aumento nos 

retornos anormais acumulados o que significa que as ações da empresa tiveram seus preços 

aumentados em relativamente aos outros títulos do mercado. 

Isto corrobora  a teoria de que a política de investimentos influencia positivamente o 

preço de mercado das ações, pois a política de investimentos da Cia Brasileira de Distribuição 

– CBD, fez com que os retornos anormais de suas ações fossem positivos durante toda a 

janela de evento. 

É importante reconhecer que o tamanho da amostra restringiu-se aos eventos 

divulgados pela empresa no período de 2.000 a 2.009 o que, embora tenha refletido todas as 

aquisições e fusões no período estudado, não apresentou número suficientemente alto para o 

uso de testes paramétricos de hipótese. Ressalva-se porém que os testes não paramétricos são 

mais robustos e conservadores que os testes paramétricos, o que é um ponto favorável ao 

resultado encontrado. 

          Tabela XIX: Resultados para a variável Endividamento 

JANELA 
DO 

EVENTO
p-VALUE

ACEITAÇÃO DA 
HIPÓTESE NULA

EFICIÊNCIA DE 
MERCADO

+ 3 0,688 Sim Eficiente a 95%

+ 5 0,219 Sim Eficiente a 95%

 + 10 0,688 Sim Eficiente a 95%  
             Fonte: elaborada pelo autor 
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A análise realizada para a variável Endividamento, mostrou que a mesma em nenhum 

momento apresentou resultados anormais acumulados que pudessem proporcionar evidências 

de que o mercado tenha sido ineficiente no caso da Cia. Brasileira de Distribuição. Como se 

depreende da tabela acima, em qualquer das janelas de evento tomadas, há a persistência de p-

values maiores do 0,05, número adotado como limite para o teste de significância.  

Ao se analisar os retornos anormais acumulados, das ações da Cia. Brasileira de 

Distribuição – CBD, na janela +10 verifica-se que apenas dois dos resultados foram positivos, 

sendo um deles apenas levemente positivo. Uma conclusão qualitativa sobre estes resultados 

indica que a política de endividamento de longo prazo da Cia. Brasileira de Distribuição, 

usualmente, não colaborou no acréscimo dos preços de mercado das ações, sendo assim ou a 

mesma foi precificada anteriormente ao anúncio o que confirmaria a eficiência de mercado ou 

então esta política não é perceptível aos acionistas da CBD, ou é considerada pelos mesmos 

como não adequada aos propósitos da mesma. 

          Tabela XX: Resultados para a variável Dividendos 

JANELA 
DO 

EVENTO
p-VALUE

ACEITAÇÃO DA 
HIPÓTESE NULA

EFICIÊNCIA DE 
MERCADO

+ 3 1,000 Sim Eficiente a 95%

+ 5 0,754 Sim Eficiente a 95%

 + 10 0,754 Sim Eficiente a 95%  
             Fonte: elaborada pelo autor 

A variável Dividendos, embora tenha sido aquela com o maior número de 

observações, também mostrou p-values bem superiores àquele utilizado como parâmetro para 

comprovação da relevância estatística, ou seja, 0,05, indicando ser o mercado eficiente ou, 

então, que a política de dividendos da CBD, não é capaz de provocar alterações relevantes nos 

preços de mercado de suas ações. Isto pode resultar de duas situações básicas; a primeira em 

que os acionistas entendem que os lucros acumulados não distribuídos são potenciais fontes 

de recursos para a expansão da empresa e que os recursos retidos deverão ter, no futuro, 

retornos maiores do que as oportunidades de investimento hoje existente.   

A outra situação seria a de que os acionistas consideram os dividendos pagos como 

inferiores aos que eles entendem deveriam receber, o que faria com que, após o recebimento 

dos dividendos, um movimento de venda fosse realizado no mercado fazendo com que os 

retornos das ações sofressem uma redução pelo aumento da oferta.   
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 Cumpre ressaltar que uma análise dos relatórios financeiros da empresa indica o 

pagamento de dividendos bem próximos dos obrigatórios o que leva a pressupor  não haver 

uma política de distribuição de dividendos diferente daquela resultante da regulação.  

Ao se observar os retornos anormais acumulados na janela de evento +5 pode-se 

perceber um relativo acréscimo dos valores  positivos, o que pode indicar, qualitativamente, 

que os investidores tenham considerado como relevante o pagamento de dividendos naqueles 

períodos, ainda que os mesmos não se sustentassem até a janela de evento +10. 

Como visto graficamente a distribuição dos retornos anormais acumulados para os 

diversos eventos relacionados a Endividamento e Dividendos levam a conclusão de que os 

mesmos de fato acontecem aleatoriamente não se podendo negar a eficiência de mercado. 

Ao contrário, para a variável Investimento os retornos anormais acumulados dos 

diversos eventos estudados, quando plotados, mostram uma concentração de pontos acima do 

retorno zero, indicando assim uma tendência, o que confirmaria a ineficiência de mercado, 

pois, embora ainda que constituídos de retornos aleatórios estes retornos positivos foram em 

maior número e/ou de maior valor. 
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5 – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O objetivo deste trabalho foi investigar se as decisões estratégicas da administração 

financeira  da Cia Brasileira de Distribuição representada pelas políticas de investimento, de 

financiamento e de pagamento de dividendos influenciam o retorno de seus títulos 

patrimoniais no caso especifico suas ações. 

Haja vista que a teoria da administração financeira prega que as políticas acima 

descritas influenciam a formação dos preços das ações e, portanto, os seus retornos, dada a 

racionalidade do mercado e as expectativas dos investidores, procurou-se através deste 

trabalho avaliar se para o caso especifico isto teria validade e assim criar um modelo que 

pudesse ser futuramente reproduzido. 

Para analisar se os investidores interessados nas ações da Cia Brasileira de 

Distribuição atribuem algum valor a prática das políticas aqui tratadas, buscou-se observar se 

houve  valorização das ações dessa empresa após a divulgação de fatos que estejam a elas 

relacionados. 

Para tanto foram definidas variáveis representativas dessas políticas e foram 

selecionados eventos que pudessem ter associação com as mesmas. 

Os eventos foram agrupados em eventos de investimento, de endividamento e de 

pagamento de dividendos. A realização de tais eventos pela empresa, gerou um conteúdo 

informacional ao mercado, mercado este, que em principio, é eficiente.  

Se o mercado for realmente eficiente, então a prática das políticas de investimento, de 

financiamento e de pagamento de dividendos seriam incapazes de gerar retornos 

extraordinários aos investidores, pois já estariam incorporadas aos preços instantaneamente. 

O principal procedimento metodológico para apurar se o mercado é eficiente ou não 

foi o estudo de evento que procura verificar como o mercado reage as informações a ele 

disponibilizadas 

O estudo de evento trabalhou com três variáveis representativas: Investimento, 

Endividamento e Dividendos, apurando-se os seus retornos anormais para uma determinada 

janela de eventos. 
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Para todas as variáveis foi considerada uma janela de estimação de 120 pregões  e uma 

janela de evento de 14 pregões sendo que as datas consideradas foram de três pregões 

anteriores a data do evento e 10 pregões após a mesma. 

A variável Investimento levou em conta a realização de sete eventos e apresentou-se 

estatisticamente significante ao nível de 5% na janela de evento,  com o que se rejeitou a 

hipótese nula de que o mercado é eficiente.  

A mediana dos retornos anormais acumulados na janela de evento +10 foi igual a 

6,32% por evento. 

Dado este resultado pode-se concluir que a variável investimento, que representa a 

política de investimentos da Cia Brasileira de Distribuição, influenciou no retorno das ações 

da  empresa dadas a racionalidade e as expectativas do investidor. 

Após a elaboração do estudo de evento para a variável representativa da política de 

financiamento, “Endividamento”, concluiu-se que não foi possível rejeitar a hipótese nula de 

que o mercado é eficiente, ao nível de 5%, significando que não há evidência estatística de 

que a política de financiamento da Cia Brasileira de Distribuição influenciou na obtenção de 

retornos anormais para os seus investidores. A mediana dessa variável foi igual a  -4,64%. 

O estudo de evento realizado para avaliação da eficiência de mercado para a variável 

Dividendos, apresentou-se sem significância estatística ao nível de 5%, o que leva a conclusão 

que deve-se aceitar a hipótese de eficiência de mercado, implicando assim em considerar que 

a pratica de uma política de dividendos não influencia na obtenção de retornos anormais para 

os investidores da Cia Brasileira de Distribuição.  

O estudo das demonstrações financeiras da Cia. Brasileira de Distribuição  indica que 

a política de dividendos da empresa consiste em basicamente pagar os dividendos obrigatórios 

e isso em parte pode explicar o resultado encontrado, devendo-se aprofundar este estudo em 

termos do lucro por ação e do dividendo por ação. 

A mediana dos retornos anormais acumulados para a variável Dividendos na janela de 

evento +10 é de -1,32%. 

Assim pode-se concluir que a única política estratégica que se apresenta 

estatisticamente significante e  condições de influenciar o retorno das ações da Cia. Brasileira 
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de Distribuição é a política de Investimento. As outras duas políticas de financiamento e de 

pagamento de dividendos, de acordo com este estudo, não se mostraram estatisticamente 

capazes de influenciar os retornos e, portanto, os preços e das ações. 

Ainda que a conclusão deste trabalho considere que o  mercado foi eficiente em duas 

das condições estabelecidas, para as ações da Cia. Brasileira de Distribuição, entende-se que 

ainda seria possível aprofundar mais esta pesquisa no que tange a melhor especificação dos 

eventos e a expansão da amostra com a inclusão de novas empresas. 
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