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Resumo 

O impacto das crises financeiras nas políticas de distribuição de dividendos desenvolvidas 

pelas empresas tem sido alvo de múltiplos estudos, sobretudo de natureza empírica, 

apontando para conclusões muito diversas e até divergentes. Se por um lado muitos 

autores encontram evidências de alterações no comportamento da distribuição de 

dividendos, por outro, também há autores que não encontraram evidências de alterações. 

No caso em particular das empresas cotadas do PSI 20 na Euronext, excluindo as 

empresas financeiras, o estudo aqui apresentado aponta no sentido da não alteração da 

política de dividendos durante a crise financeira, no período de 2007 a 2009. Esta 

conclusão resulta da análise empírica desenvolvida aos payout ratio das empresas, através 

de métodos econométricos aplicados a dados em painel.  

Estes resultados podem ser explicados por algumas teorias relacionadas com a 

distribuição de dividendos, nomeadamente a teoria da agência, a teoria da sinalização, a 

teoria da política de dividendos estável, entre outras. 
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Abstract 

The impact of financial crises on the dividend distribution policies developed by 

companies has been the subject of multiple studies, mainly empirical, pointing out to the 

very different and even divergent conclusions. If on one hand many authors find evidence 

of changes in the behavior of dividends distribution, on the other hand there are authors 

who did not find evidence of changes. 

In the case of PSI 20 listed companies at Euronext, excluding financial companies, the 

study presented here points out that the dividends policy during the financial crisis should 

not change between the period from 2007 to 2009. This conclusion results from the 

empirical analysis of the firms payout ratio using econometric methods applied to panel 

data. 

These results can be explained by some theories related to the distribution of dividends, 

namely agency theory, signaling theory, stable dividends policy theory, and others. 
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1. Introdução 

A problemática do pagamento de dividendos tem sido revisitada nos anos mais recentes. 

Apesar de existirem numerosos trabalhos empíricos com vista à verificação das teorias 

alternativas, ainda não foi estudado o impacto da crise sentida em Portugal no pagamento 

de dividendos nas empresas portuguesas cotadas em bolsa. Sendo assim, o objetivo 

primordial deste trabalho é verificar se a crise financeira de 2008 teve impacto nas 

empresas portuguesas cotadas em bolsa, com exceção das instituições financeiras.  

Sendo a distribuição dos dividendos um bom indicador relativo à performance da empresa 

do ponto de vista da economia, tanto a nível passado como futuro, existe uma forte 

tendência dos investidores analisarem este indicador na escolha de oportunidade de 

investimento. 

A política de dividendos tem sido discutida por vários autores, sendo que Lintner (1956) 

foi um dos pioneiros na análise desta política. Lintner (1956) alega que as empresas 

estabelecem determinado montante para a distribuição de dividendos tendo em conta os 

lucros da empresa, em determinado período de tempo.  

Por outro lado, Modigliani e Miller (1961) foram grandes investigadores na política de 

dividendos. Estes, nos seus estudos, com determinadas características descritas ao longo 

do presente trabalho, contradizem o que diz Lintner (1956) pois concluíram que a 

distribuição de dividendos não traz qualquer benefício para os acionistas, devido 

essencialmente aos impostos e custos diretos associados à sua distribuição.  

Jensen (1986) encara a distribuição de dividendos como forma de diminuição dos 

problemas de agência. Por outro lado, Myers (1977) estuda em que medida é que as 

empresas preferem a distribuição de dividendos ao invés do financiamento interno para 

financiarem projetos de investimento. 

Easterbrook (1984) direciona o seu estudo para os custos de transação e verifica em que 

medida é que estes condicionam o pagamento dos dividendos, Poterba e Summers (1984) 

estudam o facto da tributação ser maior sobre os dividendos ou sobre os ganhos de capital. 

É de salientar que os mesmos concluem que a distribuição de dividendos destrói valor 
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para os acionistas, mas alguns (exemplo: fundos de investimentos) estão isentos do 

pagamento de impostos logo para estes acionistas não se verifica a destruição de valor.  

De acordo com os autores já referidos e com outras teorias abordadas ao longo do 

trabalho, para atingir o objetivo referido inicialmente, foi realizada também uma análise 

numa vertente mais teórica sobre a temática dos dividendos e a sua relação com a crise 

financeira. Esta análise teórica foi complementada por uma análise empírica que implicou 

a construção de um modelo econométrico com recurso a dados de painel. 

Esta dissertação encontra-se estruturada em sete capítulos, sendo que no presente capítulo 

1 – Introdução apresentados alguns conceitos teóricos relativos ao tema dos dividendos e 

informação essencial para o tema tratado nesta dissertação. 

No capítulo 2 – Revisão da literatura, são apresentadas as principais teorias, relativamente 

à política de dividendos referentes à temática dos impactos da crise financeira no 

pagamento dos mesmos. Segue-se o capítulo 3 – Análise Empírica que é um dos capítulos 

centrais desta dissertação, que conta com a apresentação da metodologia adotada e a 

discussão dos resultados alcançados. 

No capítulo 4 – Conclusão, são apresentadas as principais conclusões resultantes desta 

dissertação, bem como uma proposta de trabalho futuro no seguimento dos resultados 

alcançados. 

No capítulo 5 - Limitações e oportunidades de investigação futura, são sugeridas algumas 

propostas para  trabalhos futuros. 

Por fim, nos capítulos 6 e 7 são apresentados os elementos bibliográficos utilizados no 

desenvolvimento do trabalho e respetivamente os anexos com alguns detalhes usados, 

sobretudo referentes à análise empírica. 
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1.1.  Conceitos 

Soro e Farinha (2012, p.34) definem dividendo como “uma distribuição aos acionistas 

dos resultados gerados pela empresa, durante determinado período de tempo (usualmente 

um trimestre ou um ano), sendo essa distribuição executada com base num ativo real 

calculada em função da proporção da participação de cada acionista”.  

Por outras palavras, os dividendos consistem num pagamento aos acionistas de 

determinada empresa, tendo em conta o número de ações de cada um de acordo com os 

resultados líquidos obtidos, em determinado período de tempo.  

Segundo Brealey, et al (1992, p.372) “Os dividendos assumem muitas formas. A mais 

habitual é a dos dividendos regulares em dinheiro (…)“. 

Os dividendos podem assumir um dos seguintes perfis:  

 dividendo nulo – a empresa opta por não distribuir os seus lucros pelos seus 

acionistas; 

 dividendo payout constante – a empresa distribui sempre a mesma percentagem 

dos lucros por ação; 

 dividendo constante – a empresa distribui sempre o mesmo montante dos lucros 

por ação;  

 dividendo regular baixo, com dividendo especial em anos de maior lucro – a 

empresa distribui sempre o mesmo montante baixo por ação, mas em caso de 

grandes lucros o montante a pagar aos seus acionistas aumenta.  

É de salientar que estes indicadores de distribuição de dividendos são relevantes para que 

os investidores tenham ou não interesse em investir nessa mesma empresa. 

No mercado dos dividendos é necessário ter atenção a quatro datas importantes onde são 

considerados momentos decisivos tanto para a empresa como para possíveis investidores. 

A data de anúncio corresponde ao dia em que a administração da empresa anuncia ao 

mercado que irá proceder ao pagamento de dividendos. É de salientar que neste dia 

também é aprovado pelo conselho de administração da empresa o dia de pagamento dos 

dividendos aos acionistas. 
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Após o dia de anúncio do pagamento de dividendos, os títulos da empresa continuam à 

disposição no mercado até ao dia cum-dividend – data cum dividend. Este dia é 

considerado o último dia em que os títulos da empresa são transacionados, com direito a 

dividendo.  

A data ex-dividend, tal como o nome indica, corresponde ao dia em que as ações da 

empresa deixam de ser transacionadas com direito a pagamento de dividendo. O 

investidor, nestes dias, já não terá o direito ao dividendo. 

O dia da data de pagamento corresponde ao dia em que é efetuada a transferência para 

cada acionista com o valor do seu dividendo. Neste dia, os acionistas considerados são 

apenas aqueles que adquiriram os títulos até ao dia ex-dividend. 
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1.2. Política de distribuição de dividendos 

As empresas quando geram resultados líquidos positivos podem distribuí-lo pelos seus 

acionistas sob a forma de dividendos ou pela compra das próprias ações da empresa.  

A recompra das ações pode-se realizar através de três métodos: 

- Compra de ações no mercado; 

- Oferta pública de aquisição dirigida a todos os acionistas da empresa; 

- Negociação direta com grande acionista; 

O primeiro método é regulado pela Comissão de Mercado de Valores Mobiliários 

(CMVM) onde é exigido que a compra de ações não pode coincidir com emissões de 

ações ou negociações privadas. No que diz respeito ao segundo método, este é um método 

consideravelmente mais caro pois, normalmente, a empresa recorre a um banco de 

investimento com intuito de incentivar a compra de ações por parte dos seus acionistas. 

O último método está ligado ao termo designado por “greenmail”. Brealey et al (1992, 

p.374) define “greenmail” por “(…) são as chantagens verdes, nas quais as empresas alvo 

de uma oferta de aquisição desarma o licitante hostil, recomprando todas as ações que ele 

tinha adquirido. O termo greenmail significa que estas ações são readquiridas pela 

empresa ameaçada a um preço que satisfaça o licitante e que este a deixe em paz (…)”. 

Em termos de pagamento de impostos, estes variam consoante os meios de pagamento. 

Em caso de pagamento de dividendos através de dinheiro, existem impostos associados, 

mas no caso da venda de ações do acionista à própria empresa, apenas existe o pagamento 

de impostos sobre as mais-valias realizadas, sendo este tema abordado numa das secções 

seguintes.  

A política de dividendos gira à volta das decisões da empresa, pois pode utilizar os 

resultados da empresa para pagar dividendos ou emitir novas ações para permitir essa 

distribuição dos resultados.  

No que diz respeito às práticas que assentam na política de dividendos, podemos 

distinguir a política de estabilização dos dividendos e a política residual dos dividendos. 
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A primeira política tem como enfoque a informação, pois há uma sinalização por parte da 

empresa aquando a distribuição dos dividendos. A segunda política mencionada, diz-nos 

que é preferível investir em outros projetos, sempre que o valor atual líquido1 (VAL) dos 

projetos seja positivo, não havendo assim a distribuição dos dividendos. 

 

1.2.1. Política Estável dos Dividendos 

Gordon (1962) e Lintner (1963) foram os principais investigadores da política estável dos 

dividendos, considerando que os investidores preferem o pagamento de dividendos atual 

ao invés de mais-valias futuras. Ou seja, apenas estão disponíveis para efetuar a troca de 

dividendos por mais-valias, caso a estas esteja associado um rendimento maior. Assim, 

os acionistas preferem a distribuição de uma unidade de dividendos esperados em 

detrimento de uma unidade de ganhos de capital incerto. 

Lintner (1963) defende o uso da variável dividendo payout ratio uma vez que os 

investidores valorizam mais as variações dos dividendos do que o seu valor absoluto. 

Mas, também faz referência que existem diferenças entre o uso do dividendo payout ratio 

entre países devido às diferenças de níveis de crescimento económico, diferentes 

especializações em termos de negócios, diferentes sistemas fiscais e diferentes estruturas 

de controlo de ativos empresariais. 

Nesta política a empresa adota o tipo de dividendo payout constante onde a administração 

decide a percentagem do dividendo por ação a distribuir. Este é o caso de política 

preferida pelos gestores das empresas uma vez que a distribuição de dividendos de forma 

estável influencia os possíveis investidores, pois o aumento das cotações da empresa 

poderá traduzir-se no aumento da remuneração do gestor. O facto de não se conseguir 

prever com rigor este acontecimento faz com que esta política tenda a ser 

consideravelmente estável mas com tendência a evoluir com pouco crescimento de ano 

para ano. Quando existem projetos com garantias de ganhos para a empresa, prevê-se um 

crescimento mais acentuado.   

                                                 

1 Corresponde ao valor atual de um valor futuro descontado de uma taxa de juro. 
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No entanto, caso a empresa esteja numa fase em que os resultados não sejam positivos, 

não convém que adote esta política, ou seja, não deve distribuir os seus cash-flows através 

de dividendos. 

Assim, numa política de estabilização a empresa, num ano, pode distribuir elevados 

dividendos, mas em caso de menor resultado o montante a dividir pelos acionistas não 

será tão elevado. Podemos falar em dividendos extraordinários, quando há forte 

crescimento da empresa. Estes dividendos não aliciam os investidores uma vez que são 

considerados como extraordinários e no próximo período o valor a distribuir poderá ser 

menor.  

 

1.2.2. Política Residual dos Dividendos 

A política residual dos dividendos está associada à teoria de pecking order, de Myers 

(1922), que irá ser estudada no capítulo seguinte.  

Tal como o nome indica, nesta política as empresas distribuem os dividendos após todas 

as possíveis oportunidades de investimentos, com VAL positivo, e só depois, de acordo 

com o montante que não é utilizado, procedem à distribuição dos dividendos. Nesta 

política, há dois possíveis acontecimentos: 

- Se as disponibilidades financeiras são inferiores às necessidades de investimento 

futuras, a empresa optará por não distribuir dividendos.  

- Se as disponibilidades financeiras são superiores às necessidades de investimento, cria-

se um valor residual para efetuar a distribuição dos dividendos pelos acionistas. É de 

salientar que após a distribuição dos dividendos, a empresa, com o remanescente das 

disponibilidades financeiras poderá constituir reservas. 

Esta política pode ser classificada de três formas, de acordo com Salsa (2009) como: 

residual pura, residual regular ou residual com um rácio de pagamento de dividendos 

constantes.  
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No caso da política residual pura, os dividendos variam de acordo com as desacelerações 

ou acelerações das oportunidades de investimento e como consequência o aumento ou 

diminuição do pagamento de dividendos, respetivamente. Por outras palavras, caso a 

empresa se encontre em fase de maturidade, ou existam poucas oportunidades de 

investimento, existe a probabilidade do pagamento de dividendos ser elevada. Por outro 

lado, caso a empresa se encontre em fase de crescimento, com várias oportunidades de 

crescimento, com VAL positivo, o pagamento dos dividendos será baixo ou nulo.  

Na política de dividendos residual regular, as empresas tendem a manter um dividendo 

por ação relativamente estável e apenas aumentam o dividendo por ação quando os 

gestores estão convencidos de que os lucros futuros esperados são suficientemente 

elevados para justificar esse aumento.  

Por fim, a política residual com um rácio de pagamento de dividendos constantes, dá-se 

quando as empresas definem, inicialmente, o montante necessário para colmatar todas as 

necessidades e só depois é que, consoante o lucro que resta após as necessidades de 

financiamento se processa o pagamento de dividendos. De salientar que ao dividendo 

regular pode estar associado o dividendo extraordinário, dependendo do desempenho da 

organização. 
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1.2.3. Vantagens e desvantagens da distribuição dos dividendos 

A distribuição de dividendos não é um tema encarado pelos autores de forma unânime, 

sendo que uns argumentam a favor da distribuição dos dividendos e outros não encontram 

vantagens na sua distribuição. 

Sendo assim, os autores a favor argumentam que o facto de os investidores ficarem 

aliciados em relação ao dividendo regular, evitando os custos de transação, a diminuição 

das garantias dos credores e essencialmente a possibilidade de verificar a performance da 

empresa motivando os investidores para investimentos futuros são dos grandes motivos 

para se proceder à distribuição dos lucros da empresa pelos acionistas.  

Por outro lado, à distribuição de dividendos está associada uma tributação, geralmente 

mais elevada que a tributação sobre as mais-valias. Com a distribuição dos dividendos, 

os recursos disponíveis para projetos de investimento são menores, sendo que a empresa 

deve recorrer a financiamento externo ao qual estão associados custos do financiamento. 

Uma das desvantagens da distribuição de dividendos, talvez a menos vantajosa para a 

empresa, é o facto do corte dos dividendos ser quase impossível, pois traduz-se numa 

diminuição significativa das cotações das ações da empresa. 
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1.2.4. Política de Dividendos em Portugal 

Nos últimos dez anos, as empresas portuguesas inseridas no PSI20 distribuíram, em 

média, 29% dos seus lucros aos acionistas. Tendo em conta que a média europeia se 

localiza ao lado dos 37%, podemos considerar Portugal como um país adepto dos 

dividendos, pois a sua média representa sensivelmente 70% da média europeia.  

Desde o ano de 2000 que Portugal segue a tendência dos outros países europeus, pois o 

seu dividendo payout tem vindo a diminuir ao longo dos anos. Para as empresas 

portuguesas, essencialmente fatores como as condições financeiras, as necessidades de 

financiamento e as perspetivas de negócio, são determinantes aquando a decisão para a 

distribuição dos dividendos. 

No que diz respeito à tributação dos dividendos, em 2006, foi renovada a lei que diz 

respeito ao imposto sobre os mesmos. Neste momento os dividendos são considerados 

como rendimentos de capitais, no momento em que é recebido pelo acionista. Ao valor 

do dividendo está associado uma tributação a uma taxa de 28%, no caso de pessoas 

singulares sobre o montante bruto do dividendo distribuído e de 25% no caso de pessoas 

coletivas.  

Soro e Farinha (2012) verificaram que entre 1990 e 2010, Portugal foi considerado o país 

com o dividendo payout mais baixo entre Reino Unido, França, Alemanha e Espanha. 

Tendo em contas estes países de análise, para as variáveis dividendo payout e o dividendo 

yield, as conclusões foram similares. As empresas francesas foram as mais recetivas ao 

aumento dividendo payout, enquanto que as empresas Alemãs e do Reino Unido 

mantiveram os resultados distribuídos. Ao contrário destes exemplos, as empresas 

Espanholas e Portuguesas diminuíram o valor disponível para distribuição de dividendos. 
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 Figura 1 – Evolução da média dos payout ratio de empresas do PSI 20, no período entre 2004 e 2009 

De acordo com os dados recolhidos a propósito da análise empírica desenvolvida adiante, 

a média anual dos payout ratio das empresas do PSI 20 selecionadas, é relativamente 

constante ao longo dos anos. Pela figura 1, acima ilustrada, é de salientar os anos de 2004, 

que foi o ano em que a média foi mais baixa, de 21,7%, e o ano de 2008 onde a média 

atingiu os valores mais elevados, quase de 50%.  
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2. Revisão da Literatura 

2.1. Teorias sobre Políticas de Dividendos  

2.1.1 Teoria da Irrelevância  

A teoria da irrelevância de Modigliani e Miller (1961) tem como objetivo verificar em 

que medida é que a distribuição dos dividendos tem influência no aumento da riqueza dos 

acionistas e no valor de mercado da própria empresa. 

Neste teoria os custos de transação e emissão e a racionalidade dos investidores são 

considerados como pequenas fricções para o aumento da riqueza dos acionistas ou para o 

aumento do valor da empresa, enquanto que os impostos, custos de agência e a assimetria 

de informação são considerados como grandes fricções para o desempenho da empresa. 

À teoria inicial destes autores estão subjacentes os seguintes pressupostos: 

- Mercado de capitais perfeito – caracterizado pela inexistência de impostos, subsídios e 

custos de transação. É de salientar o facto de não existirem restrições regulamentadas e 

os preços das ações absorverem toda a informação. Por outras palavras, “o preço da ação 

deve ser tal que a taxa de retorno (dividendos mais o ganho de capital) por cada unidade 

monetária investida é a mesma para cada empresa existente no mercado com o mesmo 

nível de risco, e para um determinado intervalo de tempo” (Vieito e Maquieira, 2013, 

p.399); 

- Ausência de assimetria de informação – Todos os agentes de mercado devem possuir a 

mesma informação; 

- Ausência de problemas de agência – Os conflitos de interesses entre os acionistas e os 

gestores são inexistentes. Ambos têm como objetivo aumentar a cotação das ações da 

empresa; 

- Ausência de oportunidades de crescimento – as empresas apresentam free- cash flows 

futuros constantes, ou seja, não existem oportunidades de crescimento. É de salientar o 
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facto de se assumir que todos os projetos de investimento já foram realizados e 

apresentam VAL maior do que zero; 

- Ausência de custos de transação e falência – Não existem custos para efetuar transações 

entre empresas e outras entidades e os custos de falência são nulos; 

- Dois instrumentos de financiamento - Para as empresas só existe a dívida isenta de risco 

e as ações comuns como forma de se financiarem; 

- Investidores racionais – Existe o pressuposto da racionalidade onde todos os indivíduos 

pretendem maximizar o seu bem-estar, logo preferem aumentar a sua riqueza individual; 

- Investidores indiferentes - Os investidores são indiferentes entre rendimentos através de 

dividendos ou ganhos de capital; 

- Classes de risco iguais - Todas as empresas em estudo estão classificadas com o mesmo 

nível de risco. 

Ao longo de todo o trabalho, M&M (1961) verificaram que os impostos assumiam um 

papel muito importante para testar qualquer variável em relação ao desempenho da 

empresa.  

Estes autores elaboraram três proposições para cada um dos mundos, sendo que na 

primeira proposição, num mundo sem impostos tinham como objetivo defender a ideia 

de que uma empresa não pode alterar o valor das suas ações apenas com base na alteração 

da sua estrutura de capital. Os mesmos autores concluem que o valor de cada empresa é 

independente da sua estrutura de capital, mostrando que o valor de mercado de uma 

empresa sem dívida deve ser igual ao valor da empresa com dívida.  

Na segunda proposição defendem que caso o nível de endividamento de uma empresa 

aumente o custo do capital próprio varia no mesmo sentido. Chegam à conclusão de que 

quanto mais elevado for o nível de endividamento da empresa maior será o prémio de 

risco exigido pelos acionistas, pois estes exigem a rentabilidade dos capitais investidos e 

assim o custo do capital próprio da empresa também irá aumentar. 
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Por último, na terceira proposição, M&M afirmam que o custo do capital de uma empresa 

endividada corresponde à média ponderada da taxa de custo de capital próprio e da taxa 

de custo da dívida. Concluíram que na dívida da empresa apenas se inclui aquela que paga 

juros, pois todos os outros tipos de dívida estão incluídos nos custos operacionais. 

Por outro lado, já no mundo com impostos, na primeira proposição pretendem verificar 

em que medida é que os impostos fazem com que uma empresa endividada aumente o 

seu valor de mercado. Os mesmos autores, após várias hipóteses, chegaram à conclusão 

de que o valor da empresa cresce de forma linear com o endividamento da mesma, ou 

seja, uma empresa teria vantagem em endividar-se. Mas o facto de ser exigido entradas 

de capital próprio aquando a constituição de uma empresa e as instituições financeiras, 

tipicamente, não fornecerem capital a empresas com determinado nível de endividamento 

faz com que esta proposição funcione apenas num cenário impossível.  

Na segunda proposição, existe o pressuposto de que o aumento do endividamento da 

empresa aumenta o risco financeiro. Mas o facto de os acionistas estarem conscientes 

sobre um maior risco ao adquirir ações dessa mesma empresa, podem exigir 

remunerações superiores para o capital próprio. Por outro lado, este aumento é anulado 

pelos efeitos fiscais associados e a taxa de custo de capital próprio aumenta conforme a 

dívida.  

Por último, na terceira proposição, os mesmos defendem que em caso de aumento do 

endividamento da empresa existe uma taxa de custo de capital inferior, mas por outro 

lado quando a empresa procede à troca de capital próprio por dívida, existe um benefício 

mas não é totalmente anulado pelo aumento do custo de capital próprio, mais uma vez, 

devido à existência dos impostos. 
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2.1.2 Teoria Incorporando Efeitos Fiscais  

Apesar de Modigliani e Miller (1961) afirmarem que os investidores são indiferentes a 

rendimentos através de dividendos ou ganhos de capital, Brennan (1970) chegou a 

conclusões diferentes.  

Brennan (1970) decidiu dividir a teoria dos impostos em dois tipos: lucros pagos e 

tributados como dividendos ou lucros transformados em ganhos de capital e tributados 

como mais-valias. Brennan (1970) conclui que sempre que haja um diferencial entre a 

taxa de dividendos e as mais-valias é preferível não proceder ao pagamento dos 

dividendos pois verificou que os acionistas exigem um retorno total superior no caso da 

remuneração sobre os dividendos do que na remuneração via ganhos de capital. Devido 

às diferentes taxas de tributação entre os dividendos e ganhos de capital, o autor conclui 

que a forma de evitar a diminuição das cotações das ações da empresa passa por não 

efetuar a distribuição dos dividendos. 

Edwin e Gruber (1970) partilhavam a mesma opinião que Brennan (1970), pois também 

defendem a preferência dos acionistas por mais-valias e não por dividendos. Ao longo do 

estudo, estes autores mostram que quando a empresa distribui os seus lucros através de 

mais-valias as cotações das ações diminuem mas esta diminuição quando comparada com 

a distribuição através de dividendos é inferior, ou seja, a diminuição das cotações da 

empresa é inferior na distribuição dos lucros através de mais-valias. Assim, os autores 

concluem que caso haja um aumento no montante da distribuição dos dividendos este irá 

refletir-se de forma negativa nas cotações das ações da empresa. 

 

2.1.3 Teoria do Efeito Clientela 

Gruber (1970) refere que os investidores formam um efeito “clientela” e optam por 

determinada ação tendo em conta o que é mais conveniente para a situação fiscal 

particular. Assim, quando a taxa de imposto sobre os dividendos é demasiado elevada, os 

investidores preferem manter as carteiras das ações ao invés de se proceder ao pagamento 

dos dividendos, e vice-versa. Podemos agrupar estes investidores em diferentes níveis de 

escalões de impostos.  
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Na maioria dos países, a tributação sobre os dividendos como rendimento são superiores 

à tributação dos ganhos de capital, ou seja, a maioria dos investidores tem preferência 

pela carteira das ações mas os investidores que possuem tributação menor na distribuição 

dos dividendos tem preferência pelo pagamento dos mesmos.  

 

2.1.4 Teoria da Sinalização 

Esta teoria está interligada com a teoria da assimetria de informação, pois verificou-se 

que a divulgação da distribuição de dividendos provoca um impacto positivo sobre o 

rendimento dos acionistas.  

Segundo Vieito e Maquieira (2013), os investidores quando são informados da atribuição 

do aumento do dividendo face ao dividendo pago no ano anterior, verifica-se um aumento 

das cotações das ações da empresa, e vice-versa. Também Wooldridge (1983) diz-nos 

que existe uma relação entre as alterações do pagamento de dividendos e o retorno das 

ações preferenciais2 que levam ao aumento das cotações da empresa. Mas, o facto de 

haver um maior interesse dos investidores pela empresa, não significa que também haja 

interesse pelos dividendos, mas sim interesse pelos resultados futuros da mesma. 

Um dos estudos pioneiros da teoria de sinalização é defendido por Aharony e Swary 

(1980) que tentaram verificar em que medida é que as empresas escondem informação 

futura quando revelam que irá haver alteração no valor dos dividendos. Concluíram que 

as empresas transmitem informação verdadeira acerca das perspetivas futuras quando 

preveem alteração do valor disponível para pagamento de dividendos. 

Já Kalay e Lowenstein (1985) verificaram que, quando os administradores de certa 

empresa tentam retardar ou anular a transmissão de informação de que a empresa não terá 

aumento da distribuição de dividendos, o retorno das ações é negativo. 

                                                 

2 Entende-se por ação preferencial a ação a que está associada o pagamento prioritário de dividendos, mas 

habitualmente sem direito de voto. 
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Healey e Palepu (1988) à semelhança de Kalay e Lowenstein (1985) concluíram que 

existe uma forte correlação positiva entre os anúncios de distribuição de dividendos e os 

ganhos da empresa, traduzindo-se no aumento das cotações da empresa.  

 

2.1.5 Teoria da Assimetria de Informação 

A assimetria de informação tanto se verifica na teoria acima descrita como também está 

interligada com os problemas de agência. 

Quando os diferentes membros de uma empresa possuem diferentes níveis de informação 

acerca de determinado assunto ocorre a assimetria de informação. Assim, no pagamento 

dos dividendos os gestores da empresa podem possuir mais informação acerca do 

pagamento dos mesmos provocando o aumento ou a diminuição do retorno dos acionistas. 

Os modelos mais conhecidos desta teoria são Battacharya (1979) e Miller e Rock (1985). 

Battacharya (1979) desenvolveu o seu estudo assumindo que os acionistas das empresas 

quando revelam a variação na distribuição dos dividendos transmitem toda a qualidade 

dos seus investimentos futuros. Caso os planos futuros da empresa não ocorram como 

planeado, ou seja se a rentabilidade dos projetos esperados não cobre o pagamento dos 

dividendos a empresa tem de proceder ao financiamento externo para dar continuidade 

ao projeto. Por outro lado, Miller e Rock (1985) desenvolveram o seu modelo com base 

na omissão de informação, onde os administradores da empresa não revelam a 

rentabilidade dos investimentos futuros para que o pagamento dos dividendos seja 

encarado como mecanismo de sinalização de ganhos futuros da própria empresa. Neste 

último modelo o pagamento dos dividendos é visto como um ganho inesperado.  

Estes autores defendem, pois, a ideia de que a distribuição dos dividendos é uma das 

formas que os administradores possuem para reduzir os problemas decorridos da 

assimetria de informação.  
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2.1.6 Teoria de Agência 

Um dos aspetos mais importantes da teoria da relação de agência é o facto de os gestores 

preferirem o pagamento dos seus investimentos com dívida. Assim poderá não haver a 

necessidade de explicação dos gastos aos acionistas. A questão do desperdício das 

disponibilidades financeiras da empresa também é sensível aos gestores pois a maior parte 

destes gastos ocorrem por questões de ego e poder. Para Jensen (1986) a distribuição de 

dividendos é encarada como uma das formas para diminuir os problemas e custos de 

agência.  

Roseff (1982) defende que o pagamento dos dividendos é afetado por variáveis como:  

- Beta da empresa, mais conhecido como beta da ação, ou seja caso haja um aumento no 

beta poderá ocorrer um aumento do risco financeiro, o que levará a aumento dos custos 

fixos logo uma diminuição das disponibilidades para pagamento de dividendos;  

- Percentagem de capital detida pelos acionistas presentes na empresa, ou seja, 

quanto menor esta percentagem menor as disponibilidades para pagamento de dividendos 

e por sua vez poderão ocorrer problemas de agência;  

- Número de acionistas, ou seja, quanto maior o número de acionistas maiores os 

problemas de agência e maior disponibilidade financeira para pagamento dos dividendos;  

- Dimensão da empresa, ou seja, quanto maior a dimensão da empresa menor é o impacto 

dos custos de emissão no mercado de capitais e menores os custos de transação, havendo 

assim maior disponibilidade para pagamento dos dividendos;  

- Oportunidades de crescimento, ou seja, quanto maior as oportunidades de 

crescimento, maior a necessidade de recursos para investimentos e maiores os custos 

associados ao pagamento de dividendos devido aos recursos utilizados no mercado de 

capitais. 

Roseff (1982) refere que o montante ótimo dos dividendos a distribuir é aquele que 

minimiza todos os custos (soma dos custos de agência e transação) associados à sua 

distribuição.   
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2.1.7 Teoria do Pecking-order 

A teoria da pecking order surge com o estudo de Donaldson (1961), sendo depois 

desenvolvida por Myers & Majluf (1984) e Myers (1984) em que levantam várias 

questões à teoria que defende a combinação perfeita entre o capital e dívida da empresa 

resultando no aumento do valor da empresa. Enquanto que M&M (1961) afirmavam que 

a política de dividendos não tinha importância para o mercado de capitais perfeitos e que 

as decisões de financiamento eram indiferentes neste mercado, Donaldson (1961) e Myers 

(1984) argumentam que a estrutura de capital de uma empresa não se traduz no nível 

ótimo de endividamento que maximiza o valor da empresa, mas sim que a estrutura de 

capitais resulta de ótimas decisões sucessivas relativas às fontes de financiamento, na 

qual se pretende minimizar os custos de assimetria de informação. 

Donaldson (1961) é a favor de que as empresas se autofinanciem de preferência através 

de fundos próprios e só depois de terem esgotado esta opção é que existirá a possibilidade 

de financiamento externo. A dívida, preferencialmente de empréstimos de longo prazo é 

preferível ao capital próprio, através de emissão de ações da empresa. Por outro lado, 

Donaldson (1961) sustentou a ideia de que as empresas conseguem maior rentabilidade 

nos seus projetos, pois não existe tanta necessidade de financiamento externo, se as 

mesmas estiverem dispostas a abraçar projetos de longo-prazo e quando consideram 

financiamento para os seus projetos de investimento conseguem concluí-los com sucesso, 

uma vez que todo o seu plano está delineado consoante o financiamento a receber. 

Segundo Myers (1984) as empresas devem recorrer ao financiamento através de uma 

hierarquia. Esta teoria pecking order pressupõe que as empresas preferem o 

autofinanciamento, em vez do financiamento externo. Devido à política de dividendos 

estável as empresas adotam rácios de distribuição de resultados (payout ratio) de modo a 

evitar alterações bruscas aliada às flutuações não previsíveis da rentabilidade e das 

oportunidades de investimento. Este facto implica que os fundos gerados internamente 

sejam superiores ou inferiores às exigências de financiamento impostas pelas 

oportunidades de investimento. Caso os fundos gerados sejam inferiores, a empresa deve 

ter preferência pela amortização da dívida e/ou adquirir títulos negociáveis nos mercados 

de capitais e por outro lado, caso os fundos gerados sejam superiores a empresa deve 

vender os títulos negociáveis em sua posse. Por fim, se o financiamento externo for 
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exigido, a empresa deve recorrer ao endividamento, seguida da emissão de títulos 

híbridos, tais como as obrigações convertíveis e só por último recorrer à emissão de novas 

ações.  

Esta teoria tem como objetivo minimizar os custos originados da assimetria de 

informação, pois devido a este fenómeno os títulos de cada empresa podem estar 

subavaliados ou sobreavaliados. No caso de uma subavaliação e se a empresa tiver 

necessidade de recorrer a aumento de capital para financiar um projeto de investimento, 

os possíveis novos acionistas irão ver a sua riqueza a aumentar num valor superior ao 

VAL do projeto, mas por sua vez, os acionistas da empresas irão verificar uma diminuição 

da sua riqueza. Esta diminuição da riqueza por parte dos acionistas já existentes ocorre 

devido ao ativos estarem subavaliados, implicando um aumento de capital a uma taxa de 

juro superior aquela que os seus ativos teriam se estivessem corretamente avaliados.  

Segundo Silva (2004) quanto menos endividada a empresa se encontra, maior será o seu 

lucro e por conseguinte, maior o valor disponível para distribuição de dividendos. No seu 

estudo, também verificou que quanto maior a volatilidade dos lucros, menor será o valor 

dos dividendos, uma vez que as empresas com lucros menos estáveis, regra geral, 

necessitam de recorrer a financiamento externo. Na mesma linha de pensamento, Neto 

(2005) refere que mesmo que o retorno do projeto seja superior ao valor do financiamento 

obtido, é necessário equilibrar o financiamento interno e externo. Pois, muitos acionistas 

acreditam que as empresas endividadas não possuem boa situação financeira, mas que 

pode não ser completamente verdade, uma vez que a entrada de financiamento de 

terceiros pode ser vista como um projeto de investimento com bastante confiança por 

parte dos acionistas.  

Segundo Tavares (2008) quando uma empresa opta por financiamento a terceiros, 

começam a surgir divergências de interesses entre os credores e acionistas. Enquanto os 

gestores financeiros da empresa tem como objetivo desenvolver estratégias financeiras 

capazes de conduzir a bons resultados, através de uma estratégia de alavancagem 

financeira, os acionistas pretendem maximizar o seu lucro. No caso de empresas com 

elevadas dívidas na sua estrutura de capital, a vantagem de alavancagem financeira 

desaparece. 
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2.2 A distribuição de dividendos e as crises económicas 

A crise económica teve origem numa crise financeira que deflagrou em 2006, na 

sequência da falência de instituições de crédito nos Estados Unidos da América devido 

ao baillout do crédito hipotecário. Um dos episódios marcantes desta crise financeira foi 

a falência do Lehman Brothers, em Setembro de 2008, arrastando consigo uma crise 

financeira à escala mundial. 

A turbulência dos mercados financeiros, que se transmitiu dos EUA para muitos outros 

países, incluindo para países europeus, rapidamente atingiu a chamada economia real 

desencadeando uma crise económica, com uma escala mais alargada que não apenas aos 

mercados financeiros. Do ponto de vista da crise financeira e a forma como atinge o 

núcleo da economia real é interessante avaliar os impactos que acarretou para as empresas 

não financeiras, nomeadamente na forma como distribuem os seus dividendos e se 

relacionam com os seus investidores. 

Existem múltiplos estudos empíricos que versam sobre os efeitos da crise financeira nos 

dividendos, contudo não existe um verdadeiro consenso sobre os resultados. Se por um 

lado há autores que defendem ou concluíram pela não existência de impactos sobre as 

políticas de dividendos das empresas, por outro também se multiplicam os autores que 

obtiveram resultados contrários, concluindo pela não existência de alterações ou impactos 

nessa política. 

Leeuwen (2013) detetou uma influência negativa da crise financeira na probabilidade de 

distribuição de dividendos pelas empresas, considerando dados de 1089 empresas dos 

EUA, analisadas nos períodos entre 2006 e 2011.  

No mesmo sentido, Hauser (2013) considera que a probabilidade de pagamento de 

dividendos diminui durante a crise financeira, sobretudo nos anos de 2008 e 2009, pois a 

política de distribuição de dividendos desenvolvida pelas empresas sofreu alterações 

durante esta crise financeira. 

De acordo com Bozos, Nikolopoulos e Ramgandhi (2011), como  na maioria das 

economias ocidentais os sinais dos dividendos sofrem alterações entre períodos de 

estabilidade económica e de adversidade económica. Usando dados da London Stock 
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Exchange (LSE), concluiu que existe uma interação significativa entre as condições 

económicas e a informação contida nos dividendos. Nos períodos de recessão económica, 

os dividendos têm menos informação que nos períodos de estabilidade económica. 

Por outro lado, existem vários autores que desenvolveram trabalhos empíricos não 

detetando alterações ou impactos da crise no comportamento das políticas de dividendos 

desenvolvida pelas empresas.  

Smits (2012) concluiu que a crise financeira recente, no geral, não afetou os payout ratios 

ou os dividendos. Smits (2012) encontrou evidências em que a dimensão da empresa e o 

efeito clientela é que influenciam os impactos da crise nos dividendos, sendo que os 

dividendos aumentam durante a crise nas grandes empresas. Apresenta como possíveis 

explicações para estes resultados o facto das empresas terem interesse em transmitir aos 

acionistas que a crise não afeta a empresa, demonstrando assim resiliência acerca da sua 

situação financeira. Outra explicação possível prende-se com o facto de as empresas 

aumentarem os dividendos devido à redução de boas oportunidades de investimento e, 

ainda, devido aos problemas de agência. 

No caso de Driver (2015) que analisou empresas no Reino Unido, encontrou um 

comportamento muito heterogéneo dos dividendos, sendo que no geral conclui que não 

existe uma alteração consistente dos dividendos durante o período de crise. Segundo este 

autor, algumas das razões para que não haja alterações pode ser justificado pelos mesmos 

fatores que conduzem ao aumento da distribuição de dividendos, nomeadamente menores 

oportunidades de investimentos e maior retenção de ganhos. 
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3 Análise empírica 

3.1 Hipóteses 

A análise empírica tem como fim analisar o comportamento da distribuição dos 

dividendos pelas empresas portuguesas cotadas no PSI20 face à crise financeira. A 

principal questão que se procura responder com esta análise empírica é a seguinte: 

 A crise económica afetou a distribuição dos dividendos nas empresas 

portuguesas cotadas na Euronext de Lisboa3? 

Por outras palavras, terão as empresas alterado a sua política de distribuição de dividendos 

durante o período de crise ou terão, as empresas não alterado a política de dividendos 

durante a crise financeira? 

Para isso, formulou-se as seguintes hipóteses: 

H0: A crise financeira não afetou a distribuição de dividendos 

H1: A crise financeira afetou a distribuição de dividendos 

Para o efeito, foi estimado um modelo econométrico com dados em painel, que visa 

precisamente retirar conclusões sobre os fatores que influenciam a distribuição de 

dividendos e quais as alterações que ocorreram durante a crise.  

  

                                                 

3 Exceto as instituições financeiras 
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3.1.1 Definição das variáveis 

Foram selecionadas as seguintes variáveis para a estimação do modelo: 

Payout ratio (𝑦𝑖,𝑡) – rácio entre os dividendos distribuídos e os resultados líquidos da 

empresa i, no momento t, dado por: 

𝑦𝑖,𝑡 =
𝐷𝑖𝑣𝑖𝑑𝑒𝑛𝑑𝑜𝑠𝑖,𝑡

𝑅𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑑𝑜 𝐿í𝑞𝑢𝑖𝑑𝑜𝑖,𝑡
 

A escolha da variável payout ratio é sustentada através dos estudos de Lintner (1963), 

onde refere que o dividendo payout é definido tendo em conta um objetivo de longo prazo 

pois, esta variável acompanha o ciclo da empresa e existe uma relação negativa entre o 

payout e taxa de crescimento esperada dos dividendos e por outro lado, os investidores 

valorizam mais as variações dos dividendos do que o seu valor absoluto. 

𝐶𝑟𝑖𝑠𝑒𝑡 – variável dummy que representa os anos de crise, em que: 

𝐶𝑟𝑖𝑠𝑒𝑡 = {
1, se  𝑡 = 2007, 2008, 2009
0, se  𝑡 = 2004, 2005, 2006

 

Rentabilidade Financeira (𝑅𝐹𝑖,𝑡) – rácio entre o resultado líquido e o total do capital 

próprio da empresa i, no momento t, dado por: 

𝑅𝐹𝑖,𝑡 =
𝑅𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑑𝑜 𝐿í𝑞𝑢𝑖𝑑𝑜𝑖,𝑡

𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑖𝑠 𝑃𝑟ó𝑝𝑟𝑖𝑜𝑠𝑖,𝑡
 

Oportunidades de investimento (𝑂𝑃𝑖,𝑡) – rácio da soma do valor de mercado e da dívida 

financeira e o valor do ativo, da empresa i, no momento t, dado por: 

 𝑂𝑃𝑖,𝑡 =
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑀𝑒𝑟𝑐𝑎𝑑𝑜𝑖,𝑡 + 𝐷í𝑣𝑖𝑑𝑎 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑒𝑖𝑟𝑎𝑖,𝑡

𝐴𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠𝑖,𝑡
 

Dimensão da empresa (𝐷𝐸𝑖,𝑡) – Logaritmo do valor do ativo da empresa i, no momento t, 

dado por: 

 𝐷𝐸𝑖,𝑡 = ln(𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠) 
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A variável dependente do modelo refere-se ao rácio entre o valor dos dividendos 

distribuídos e o resultado líquido da empresa, payout ratio. Foi considerada no modelo 

uma variável dummy crise, para perceber em que medida a variável dependente sofreu 

alterações no seu comportamento durante o período de crise (de 2007 a 2009). Como 

variáveis controlo foram consideradas a rentabilidade financeira, as oportunidades de 

investimento e a dimensão da empresa.  

As variáveis independentes, com exceção da variável dummy, são consideradas 

indicadores de desempenho económico e financeiro de uma empresa. No caso dimensão 

da empresa, esta variável representa a dimensão da empresa pelo seu ativo líquido. Já a 

rentabilidade financeira permite conhecer o nível de rentabilidade da empresa em função 

do seu ativo e as oportunidades de investimento permitem conhecer e identificar as 

possibilidades de investimento de determinada empresa. No quadro seguinte encontram-

se sistematizados estes indicadores de desempenho. 

 

Indicador/variável Significado 

Dimensão da Empresa  

(𝑫𝑬𝒊,𝒕) 

Dimensão da empresa medida 

pelo seu ativo líquido 

Rentabilidade Financeira 

(𝑹𝑭𝒊,𝒕) 

Nível de rentabilidade da 

empresa em função do seu ativo 

Oportunidades de 

Investimento  

(𝑶𝑷𝒊,𝒕) 

Valor das Oportunidades de 

investimento  

Quadro 1 – Indicadores de desempenho económico e financeiro 

Para explicar o comportamento da distribuição dos dividendos vai ser usada a variável 

dependente payout ratio, que é usado em vários estudos empíricos neste contexto, sendo 

um bom indicador da política de distribuição de dividendos da empresa. Por exemplo, tal 
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como já referido anteriormente, Lintner (1956) defende que os dividendos distribuídos 

pelas empresas resultam de dois grandes fatores: do resultado líquido e do payout ratio. 

Tendo em conta o objeto a estudar, a política residual dos dividendos bem como as 

políticas associadas, Aharony e Swary (1980), Battacharya (1979), Donaldson (2000) e 

Myers (1977) mostram-nos que as variáveis escolhidas condicionam o pagamento de 

dividendos. 

 

3.1.2 Construção do painel 

Foi construído um painel de dados com as variáveis apresentadas acima, referentes a 14 

empresas portuguesas, para os anos entre 2004 e 2009. Deste modo, o painel tem uma 

dimensão de 78 observações, onde a componente secional tem 14 empresas (N=14) e a 

componente temporal tem dimensão 6 (T=6), compreendendo o período de 2004 e 2009. 

No primeiro quadro em anexo está apresentada a lista das empresas do PSI 20 que 

compõem este painel. 

Os dados necessários para a construção do painel foram retirados de diversas fontes de 

informação: Comissão de Mercados e de Valores Mobiliário; website de cada uma das 

empresas; Euronext Lisbon; e plataforma Informa D&B. De cada uma destas fontes de 

informação, foram retiradas diferentes variáveis como mostra o quadro abaixo. 
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Fonte Variável 

CMVM 

Resultado líquido por ação 

Dividendo bruto por ação 

Número de ações em circulação 

Euronext Lisbon Valor da cotação das ações (fim de ano) 

Informa D&B 

Valor total do ativo 

Capital próprio  

Dívida financeira (corrente e não corrente) 

Quadro 2 – Fontes das variáveis 

 

A amostra utilizada seguiu os seguintes critérios: 

o São incluídas na amostra final as empresas que permaneceram no índice no ano 

de 2016; 

o São consideradas na amostra final as empresas que disponibilizam informação 

financeira anual entre 2004 e 2009;  

o São incluídas na amostra final as empresas que têm informação relativa à cotação 

da ação no período de pagamento de dividendos e ao valor dos dividendos pagos 

entre 2004 e 2009; 

o Foram excluídas da amostra final todas as empresas de natureza financeira, dado 

que as mesmas seguem regras de reporte e relato contabilístico diferentes das 

restantes. É de salientar que este critério já foi utilizado por Papadopoulas e 

Charalambidis (2007) e Ribeiro (2010). 
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3.1.3 Especificação do modelo 

O modelo em estudo tem como variável dependente o quociente entre os dividendos 

distribuídos aos acionistas e o resultado líquido do período da empresa, designado como 

payout ratio (yi,t). Esta variável permite-nos obter a informação da proporção dos 

dividendos recebidos pelos acionistas da empresa i em determinado período de tempo t. 

O mesmo modelo irá ser composto por uma variável explicativa e três variáveis controlo. 

A variável explicativa é a variável dummy Criset, que nos anos anteriores à crise – 2004, 

2055 e 2006 – assume o valor zero e nos anos seguintes – 2007, 2008 e 2009 – assume 

valor um. As variáveis controlo consideradas são: rentabilidade da empresa, 

oportunidades de investimento e dimensão da empresa.  

O modelo inicial é dado pela seguinte expressão: 

𝑌𝑖,𝑡 = 𝛽0𝑖 +  𝛽1𝐶𝑟𝑖𝑠𝑒𝑖,𝑡 + 𝛽2𝑅𝑒𝑛𝑡. 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐.𝑖,𝑡+ 𝛽3𝑂𝑝𝑜𝑟𝑡. 𝐼𝑛𝑣𝑖,𝑡

+ 𝛽4𝐷𝑖𝑚𝑒𝑛𝑠ã𝑜 𝑑𝑎 𝐸𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑎𝑖,𝑡 +  휀𝑖,𝑡 

É expectável que durante os anos de crise, a distribuição de dividendos pelas empresas 

seja menor. Ou seja, espera-se que a variável criset tenha um coeficiente estimado no 

modelo com sinal negativo. 

É de salientar que, associado ao payout ratio, também se verifica uma correlação positiva 

associada ao anúncio da distribuição de dividendos. Os investidores tomam este anúncio 

como um possível sinal para possíveis ganhos, levando à variação das cotações das 

empresas. Lintner (1956), Modigliani e Miller (1961) e Ali (2010) obtiveram esta 

conclusão nos seus estudos empíricos. Estes autores defendem que existe melhor 

informação na previsão das cotações quando os resultados observados são realizados em 

conjunto com os dividendos do que quando analisados individualmente, sobressaindo a 

ideia de que os dividendos transmitem bastante informação. 

No que diz respeito às variáveis controlo, segundo Bueno (2000) uma maior rentabilidade 

financeira está associada a um aumento das cotações da empresa, levando ao aumento do 

valor da empresa aliado a maiores rendimentos. Segundo Iudícibos (1998) esta variável 



O impacto da crise financeira de 2008 na distribuição de dividendos – o caso português 

29 

 

é importante, pois expressa os resultados totais auferidos pelos sócios e acionistas da 

empresa que resultam da gestão dos próprios recursos. 

Em relação à dimensão da empresa Aivazian, Booth e Cleary (2003) afirmam que as 

empresas de maior dimensão possuem maior facilidade de penetrar o mercado financeiro 

o que leva a um valor disponível superior para pagamento de dividendos, esperando-se 

uma correlação positiva entre a dimensão da empresa e payout ratio.  

Por fim, a variável que nos revela as oportunidades de investimento de cada empresa 

assume possivelmente uma correlação negativa entre o payout ratio uma vez que as 

empresas na presença de oportunidades de investimento tendem a acumular os resultados 

positivos para posteriormente investirem, levando a uma menor disponibilidade para 

dividendos superiores (Salsa, 2010). 

 

3.1.4 Testes a aplicar  

Tal como referido no início deste capítulo, o principal objetivo da estimação do modelo 

é perceber se as empresas alteraram (ou não) a sua política de dividendos e estimar os 

efeitos da crise financeira na distribuição dos mesmos. 

Para proceder à estimação do modelo e, por conseguinte, à análise dos resultados, foi 

realizado um conjunto de testes ao longo do processo de estimação, que se encontra 

detalhado adiante. 
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3.1.4.1 Testes da estacionariedade 

O teste da estacionariedade ou teste de raízes unitárias permite inferir se uma variável tem 

raiz unitária, ou seja, se a raiz da sua equação característica está no círculo unitário, o que 

significa que esta é integrada de ordem diferente de zero e, como tal, não é considerada 

estacionária (em segunda ordem). 

Seja Xi,t uma variável aleatória, para testar a presença de raízes unitárias, podemos 

formalizar o seguinte ensaio estatístico: 

𝑋𝑖,𝑡 = 𝛼 + 𝛿𝑋𝑖,𝑡−1 + 𝜉𝑖,𝑡 

𝐻0: 𝛿 = 1 𝑣𝑒𝑟𝑠𝑢𝑠 𝐻1: 𝛿 < 1 

𝑡 =
𝛿 − 1

𝑠𝑒(𝛿)
~𝐷𝐹 

Sob H0 a variável não é estacionária, e necessita de ser diferenciada tantas vezes quantas 

raízes unitárias apresentar.  

Verificou-se que todas as variáveis consideradas apresentam média não nula e não 

evidenciam a presença de tendência determinística, pelo que na regressão auxiliar de teste 

apenas foi considerado o termo constante. 

O quadro seguinte resume os resultados dos testes de raizes unitárias, considerando a 

versão Augmented Dickey Fuller (ADF). Não obstante, podem ser considerados outros 

testes que constam dos outputs apresentados nos anexos que, neste caso, apontam para 

conclusões no mesmo sentido que o ADF. 
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Variável Rácio t p-value 

Y  69.4158  0.0000 

RF  69.4158 0.0000 

OP  41.2459  0.0293 

DE  35.5381  0.1005 

∆DE 53.114 0.0013 

Quadro 3- Resultados dos testes ADF 

 

Considerando um nível de significância de 5%, os resultados dos testes apontam apenas 

para a presença de uma raiz unitária na variável DEi,t, pelo que se procedeu à sua 

diferenciação em primeira ordem (∆DEi,t), repetindo o teste. Uma vez diferenciada a 

variável, percebe-se que já não contém uma raiz unitária ficando, assim, estacionária. 

À exceção da variável DEi,t, conclui-se pela estacionaridade das restantes variáveis, uma 

vez que apresentam p-values inferiores ao nível de significância selecionado, o que 

conduz à rejeição da hipótese nula. 

Deste modo, para efeitos de especificação do modelo, serão incluídas todas as variáveis 

em nível, excetuando-se a DEi,t que será incluída em primeiras diferenças (∆DEi,t). 
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3.1.4.2 Teste de Hausman 

O teste de Hausman permite inferir a existência de endogeneidade entre os regressores e 

a componente dos efeitos individuais e, em função dos resultados obtidos, fundamenta a 

escolha entre os estimadores de efeitos fixos ou de efeito aleatórios. Podemos formalizar 

este teste do seguinte modo: 

𝑋𝑖,𝑡 = 𝛼 + 𝛿𝑋𝑖,𝑡−1 + 𝜇𝑖 + 𝜉𝑖,𝑡 

𝐻0: 𝐸[𝜇𝑖. 𝑋𝑖,𝑡] = 0 𝑣𝑒𝑟𝑠𝑢𝑠 𝐻1: 𝐸[𝜇𝑖. 𝑋𝑖,𝑡] ≠ 0 

Sob H0 verifica-se a hipótese de exogeneidade (efeitos aleatórios) e sob a hipótese 

alternativa há evidência estatística da presença da endogeneidade entre os regressores e 

os efeitos individuais (efeitos fixos).  

O resumo deste teste encontra-se no quadro abaixo e o respetivo output completo pode 

ser encontrado nos anexos. 

Correlated Random Effects - Hausman Test  

Equation: EQ01    

Test cross-section random effects  

          

Test Summary Chi-Sq. Statistic Chi-Sq. d.f. Prob.  

          
Cross-section random 9.496516 4 0.0498 

     
Quadro 4 - Resultados do teste de Hausman 

Com um nível de significância de 5%, não se rejeita a hipótese de exogeneidade entre os 

regressores e a componente de efeitos individuais, visto que p-value=0.0498. Deste 

modo, conclui-se a necessidade de utilizar efeitos aleatórios para estimar o modelo 

pretendido. 
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3.1.4.3 Teste de Chow 

Para analisar se existe evidência empírica de uma quebra de estrutura nos payout ratios, 

isto é, se existe uma alteração estrutural do comportamento da variável dependente 

durante os períodos de crise, realizou-se o teste de Chow. 

Este teste consiste na partição da amostra em duas parte, N1T1 referente às observações 

no período anterior à crise (2004, 2005 e 2006) e N2T2 referente às observações no 

período de crise (2007, 2008 e 2009), com NT=N1T1+N2T2.  

Com efeito, o teste consiste em: 

𝑦𝑖,𝑡
′ = 𝛽′

0
+ 𝛽′

2
𝑅𝐹𝑖,𝑡 + 𝛽3′𝑂𝑃𝑖,𝑡 + 𝛽4

′∆𝐷𝐸𝑖,𝑡+휀𝑖,𝑡 

𝑦𝑖,𝑡
′′ = 𝛽′′0 + 𝛽′′2𝑅𝐹𝑖,𝑡 + 𝛽3′′𝑂𝑃𝑖,𝑡 + 𝛽4

′′∆𝐷𝐸𝑖,𝑡+휀𝑖,𝑡 

 

𝐻0: 𝛽′ = 𝛽′′𝑣𝑒𝑟𝑠𝑢𝑠 𝐻1: 𝛽′ ≠ 𝛽′′ 

𝐹 =
𝑆𝑄𝑅𝑟 − 𝑆𝑄𝑅𝑛𝑟

𝑆𝑄𝑅𝑢𝑟
∗

𝑁𝑇 − 8

4
~𝐹(4,56) 

Sob H0 não existe evidência de quebra de estrutura, ao passo que sobre H1 existe evidência 

de alterações nos payout ratios durante o período de crise. A primeira equação será 

estimada para o período pré-crise, onde N1T1 corresponde à dimensão da amostra 

particionada referente aos anos pré-crise. Pela mesma lógica, a segunda equação diz 

respeito ao período de crise, onde N2T2 corresponde à partição da amostra referentes aos 

anos de crise. 

De acordo com os resultados dos outputs para este teste (ver anexo 7.4 Outputs do teste 

de quebra de estrutura), a soma do quadrado do resíduos (SQRr) é de 4,473, e o SRQnr é 

de (SQRnr=1,309127+3,096163=4,405), pelo que: 

𝐹𝑜𝑏𝑠 =
4,473 − 4,405

4,405

56

4
= 0,2161 
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Como o valor da estatística é inferior ao valor crítico de 2,5366, considerando um nível 

de significância de 5%, não se rejeita a hipótese nula. Com efeito, conclui-se que não há 

evidência empírica da existência de uma quebra de estrutura nos payout ratios durante os 

anos de crise. Por outras palavras, a crise não parece ter introduzido alterações estruturais 

nos padrões dos payout ratios nas empresas em Portugal. 
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3.2  Resultados 

3.2.1 Estatísticas descritivas e representação gráfica 

Os gráficos das variáveis a considerar no modelo estão apresentados abaixo. 
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Figura 2 - Gráficos das variáveis do modelo 

Com a análise da representação gráfica podemos retirar as seguintes ilações: 

 A variável payout ratio apresenta uma grande variabilidade, quer entre empresas 

quer ao longo do tempo, com média não nula;  

 No que diz respeito à rentabilidade financeira, ao contrário do payout ratio, esta 

variável apresenta um comportamento mais estável, com uma amplitude de 

variabilidade menor, sendo de notar a presença de um valor mais afastado do 
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comportamento médio que corresponde à empresa Sonae SGPS S.A., no ano de 

2007;  

 A variável oportunidades de investimento apresenta o comportamento mais 

estável apresentando uma média positiva. 

 A variável dimensão da empresa que, uma vez que é calculada com um logaritmo, 

tem um intervalo de variabilidade relativamente reduzido.  

No quadro abaixo encontram-se as estatísticas descritivas de cada uma das variáveis, Yt, 

RFit, OPit, e DEit. 

 Payout RF OP DE 

 Mean  0.394293  0.153512  0.956592  21.30703 

 Median  0.364406  0.136192  0.756589  21.10250 

 Maximum  1.000000  0.533474  4.230043  23.84074 

 Minimum  0.000000 -0.702539  0.011563  18.60384 

 Std. Dev.  0.319527  0.153989  0.730447  1.162798 

 Skewness  0.287037 -1.796069  2.114600  0.265435 

 Kurtosis  1.883058  14.26390  8.355452  2.510937 

     

 Jarque-Bera  5.125636  454.2818  151.3427  1.693268 

 Probability  0.077087  0.000000  0.000000  0.428856 

     

 Observations  78  78  78  78 

Quadro 5 - Estatísticas descritivas de cada variável 

 

Verifica-se que o payout ratio médio é de 39,4%, o que significa que em média, entre 

2004 e 2009, as empresas distribuíram pelos seus acionistas 39,4% do resultado líquido 

obtido.  
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Abaixo é apresentada a matriz triangular de correlações ordinárias entre as diferentes 

variáveis consideradas. 

 Payout RF OP DE 

Payout 1    

RF 0.0196 1   

OP 0.5175 0.0292 1  

DE -0.2501 -0.0584 -0.2264 1 

Quadro 6 - Correlação entre as variáveis 

 

A matriz evidencia uma correlação negativa entre a dimensão da empresa e as variáveis 

payout ratio e rentabilidade financeira, o que sugere que em média estas variáveis se 

comportam de forma contrária. Já as correlações entre as restantes variáveis assumem 

sinal positivo sugerindo assim que ambas tendem a relacionar-se linearmente no mesmo 

sentido, face à média. Por outro lado os valores assumidos pelas variáveis não são 

elevados pelo que podemos concluir que não se esperam problemas de correlação entre 

as mesmas. 
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3.2.2 Estimação 

O modelo inicial estimado com o estimador de efeitos aleatórios, em conformidade com 

os resultados do teste de Hausman e de raizes unitárias, foi o seguinte: 

𝑦𝑖,𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1𝐶𝑟𝑖𝑠𝑒𝑡 + 𝛽2𝑅𝐹𝑖,𝑡 + 𝛽3𝑂𝑃𝑖,𝑡 + 𝛽4∆𝐷𝐸𝑖,𝑡+휀𝑖,𝑡 

Dependent Variable: Y 

Method: Panel EGLS (Cross-section random effects) 

Sample (adjusted): 2005 2009 

Periods included: 5 

Cross-sections included: 14 

Total panel (unbalanced) observations: 64 

Swamy and Arora estimator of component variances 

  
Variable Coefficient t-Statistic Prob.   

        
C 0.233268 2.603891 0.0116 

CRISE 0.081048 1.781111 0.0800 

RF 0.172669 1.041176 0.3020 

OP 0.107929 2.415630 0.0188 

∆DE -0.122634 -2.564481 0.0129 

Quadro 7 – Output de estimação do modelo inicial 
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3.2.3 Análise da especificação 

Para testar a presença de correlação nos resíduos do modelo (na componente seccional), 

foi executado o teste de Breusch-Pagan LM. A hipótese nula deste teste corresponde à 

independência dos resíduos e a hipótese alternativa corresponde à existência de 

correlação dos resíduos.  

Deste teste, para o modelo estimado, foram obtidos os seguintes resultados: 

Residual Cross-Section Dependence Test 

Null hypothesis: No cross-section dependence (correlation) in 

residuals 

Equation: EQ01   

Periods included: 5  

Cross-sections included: 14  

Total panel (unbalanced) observations: 64 

Note: non-zero cross-section means detected in data 

Test employs centered correlations computed from pairwise 

samples 

    
    Test Statistic   d.f.   Prob.   

    
    Breusch-Pagan LM 130.2206 91 0.0044 

Pesaran scaled LM 2.907222  0.0036 

Pesaran CD 1.186292  0.2355 

    
    Quadro 8 - Teste de Breusch-Pagan LM 

 

De acordo com estes resultados, existe evidência da presença de correlação nos resíduos, 

com uma significância de 5%, pelo que foi introduzida a variável dependente desfasada 

no sentido de mitigar este problema. Obtiveram-se os seguintes resultados de estimação 

do modelo, com esta nova variável adicional. 
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Dependent Variable: Y   

Method: Panel EGLS (Cross-section random effects) 

Sample (adjusted): 2005 2009   

Periods included: 5   

Cross-sections included: 14   

Total panel (unbalanced) observations: 64  

Swamy and Arora estimator of component variances 

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     Y(-1) 0.550080 0.078445 7.012256 0.0000 

CRISE -0.027913 0.046087 -0.605672 0.5471 

RF 0.231196 0.143520 1.610895 0.1126 

OP 0.118888 0.033464 3.552769 0.0008 

∆DE -0.198073 0.045951 -4.310537 0.0001 

C 0.091016 0.063092 1.442593 0.1545 

     
      Effects Specification   

   S.D.   Rho   

     
     Cross-section random 0.053842 0.0951 

Idiosyncratic random 0.166059 0.9049 

     
      Weighted Statistics   

     
     R-squared 0.556129     Mean dependent var 0.352832 

Adjusted R-squared 0.517864     S.D. dependent var 0.273217 

S.E. of regression 0.192343     Sum squared resid 2.145759 

F-statistic 14.53370     Durbin-Watson stat 2.012716 

Prob(F-statistic) 0.000000    

     
      Unweighted Statistics   

     
     R-squared 0.607703     Mean dependent var 0.434723 

Sum squared resid 2.425948     Durbin-Watson stat 1.780254 

     
     

Quadro 9 – Resultados da estimação 
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Repetiu-se o teste de correlação, tendo-se obtido os seguintes resultados: 

Residual Cross-Section Dependence Test 

Null hypothesis: No cross-section dependence (correlation) in 

residuals 

Equation: EQ03   

Periods included: 5  

Cross-sections included: 14  

Total panel (unbalanced) observations: 64 

Note: non-zero cross-section means detected in data 

Test employs centered correlations computed from pairwise 

samples 

    
    Test Statistic   d.f.   Prob.   

    
    Breusch-Pagan LM 111.7236 91 0.0692 

Pesaran scaled LM 1.536137  0.1245 

Pesaran CD -0.487368  0.6260 

    
    

Quadro 10 – Teste de correlação do modelo estimado 

A introdução da variável dependente desfasada (yi,t-1) parece ter mitigado o problema da 

correlação dos resíduos, uma vez que os p-value do teste Bresuch-Pagan são inferiores a 

5%. Contudo, este resultado não é muito robusto na medida que um aumento do nível de 

significância, como por exemplo, para 10%, conduz à alteração desta conclusão. 

 

3.2.4 Análise dos resultados 

É possível retirar as seguintes conclusões dos resultados obtidos com a estimação do 

modelo: 

o O coeficiente de determinação, R2 assume o valor de 0.56, ou seja, 56% do payout 

ratio é explicado pelas variáveis consideradas no modelo; 

  

o O teste F (F-statistic) assume o valor de 14,53, logo podemos concluir a existência 

da significância global do modelo, ou seja, as variáveis explicativas relacionam-

se de forma estatisticamente significativa com a variável payout ratio; 
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o Pelo teste de significância individual de cada variável, verificamos que as 

variáveis Crise e Rentabilidade Financeira apresentam o valor do p-value acima 

de 0,05 pelo que não são estatisticamente significativas no modelo estimado;  

o O resultado do teste de Durbin-Watson assume o valor de 2,01 pelo que não se 

verifica a auto correlação dos resíduos; 

o Tendo em conta o valor dos coeficientes das variáveis pode-se concluir que: se a 

rentabilidade financeira (RFi,t) aumentar 1 unidade, é de esperar que o payout ratio 

aumente 0,244 nesse período; se as oportunidades de investimento (OPi,t) 

aumentarem 1 unidade, prevê-se que o payout ratio aumenta em média 0,122 

nesse ano, mantendo os restantes fatores inalterados; e se a variação da dimensão 

da empresa (DEi,t), face ao período anterior, aumentar 1 unidade, o payout ratio 

deverá aumentar cerca de 19%, ceteris paribus. 

Esta análise empírica permite concluir que, nos anos de crise (de 2007 a 2009), as 

empresas não alteraram o seu padrão de comportamento na distribuição de dividendos. 

Contribuíram para esta conclusão o teste de Chow que mostra que por um lado não existe 

uma quebra de estrutura e, por outro lado, no modelo estimado a variável dummy Criset 

não se revelou estatisticamente significativa. Assim, tendo em conta as hipóteses do 

modelo, concluímos que não se rejeita a hipótese nula. 

Seria de esperar, nos períodos de crise económica, que as empresas alterassem o seu 

comportamento na distribuição de dividendos, nomeadamente reduzindo o payout ratio, 

contudo a análise empírica preconizada não corrobora esta ideia. Ou seja, o 

comportamento das empresas cotadas no PSI20, excluindo as financeiras, não parece ter 

alterado a sua política de dividendos em face da crise financeira.  

Os resultados obtidos com esta análise empírica aplicada às empresas não financeiras do 

PSI 20, apontam no mesmo sentido que os resultados de autores como Smits (2012) e 

Driver (2015). Com efeito, possíveis explicações teóricas para que tal se tenha verificado 

com as empresas analisadas, são semelhantes às apresentadas por estes autores.  

Grande parte das empresas analisadas poderão ter interesse em sinalizar aos seus 

acionistas solidez financeira e resiliência face à crise, fazendo-o sem alterar os níveis de 
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remuneração aos acionistas. Esta motivação das empresas encontra acolhimento na teoria 

da sinalização, que postula que a distribuição de dividendos pelas empresas provoca um 

efeito positivo nos acionistas. 

Por outro lado, também é admissível explicar os resultados alcançados com a falta de 

investimentos alternativos para as empresas aplicarem os seus resultados, preferindo 

assim a sua distribuição pelos acionistas, mesmo que tenham sofrido pressões sobre os 

seus resultados líquidos com a crise. 

Por fim, a teoria da agência também pode ajudar a compreender os resultados alcançados 

na medida em que os gestores das empresas podem preferir manter os níveis de 

distribuição de dividendos e, possivelmente, colmatar eventuais necessidades financeiras 

da empresa com recurso à dívida, de que enfrentar possíveis questionamentos ou 

descontentamentos por parte dos acionistas. 
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4 Conclusão 

Existem múltiplos estudos com uma forte componente empírica que visam os estudos do 

impacto dos efeitos das crises financeiras na política de distribuição dos dividendos pelas 

empresas. Contudo, os resultados e conclusões alcançados não são consistentes entre si, 

havendo autores que defendem que a crise influencia a distribuição de dividendos, ao 

passo que outros defendem que a crise não tem impacto sobre a distribuição de 

dividendos. 

Contrariamente ao que seria à partida mais expectável relativamente ao comportamento 

da política de distribuição de dividendos pelas empresas portuguesas cotadas no PSI20, 

não se verificou uma alteração nos anos de crise, de 2007 a 2009. De facto, seria de 

esperar que em face de uma crise as empresas do PSI 20 ajustassem a distribuição de 

dividendos, reduzindo os seus payout ratio. 

A análise empírica levada a cabo, não conduziu à corroboração desta expectativa na 

medida em que não se identificou a existência de uma quebra de estrutura no 

comportamento dos payout ratio, como revelaram os resultados do teste de Chow. Por 

outro lado, a propósito da construção de um modelo explicativo dos payout ratios, a 

variável dummy relativa aos anos de crise (Crisei,t) também não se revelou 

estatisticamente significativa. 

Estes resultados empíricos resultaram da utilização de ferramentas econométricas com 

recurso a dados em painel, para o período de 2004 a 2009. O painel utilizado é 

representativo das empresas não financeiras, cotadas na bolsa de Lisboa, tendo sido 

incluídas 14 empresas. 

Deste modo, este trabalho permitiu concluir que não houve alteração do comportamento 

da distribuição de dividendos em Portugal, durante o período de crise. As teorias da 

sinalização e da agência podem ajudar a compreender e a fundamentar teoricamente estes 

resultados. 
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5 Limitações e oportunidades de investigação futura 

Apesar de durante a crise não se verificarem alterações nos payout ratio, é contudo 

precoce afirmar que efetivamente a crise financeira não acarretou impactos na 

distribuição de dividendos pelas empresas não financeiras cotadas no PSI 20, na medida 

que tal poderá ter ocorrido posteriormente ao período entre 2007 e 2009, ou seja, pós-

crise financeira. Nesse sentido, recomenda-se como trabalho futuro, e uma vez que não 

se insere no âmbito do presente trabalho, a avaliação do comportamento dos payout ratio 

destas empresas para o período pós-crise financeira que no caso concreto de Portugal foi 

marcado por uma grave crise económica.  
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7 ANEXOS 

7.1  Lista de empresas do PSI20 na amostra 

Nome da empresa 

Altri, SGPS, S.A 

Corticeira Amorim, SGPS, S.A. 

Ctt – Correios de Portugal, S.A. 

EDP - Energias de Portugal, S.A. 

Galp Energias, SGPS, S.A. 

Jerónimo Martins - SGPS, S.A. 

Mota - Engil, SGPS, S.A. 

Nos, SGPS, S.A. 

Pharol- SGPS, S.A. 

Ren – Redes Energéticas Nacionais, SGPS, S.A. 

Semapa – Sociedade de Investimento e Gestão, SGPS, 

S.A. 

Sonae - S.G.P.S., S.A. 

Sonae Capital, SGPS, S.A. 

The Navigator Company, S.A. 
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7.2 Outputs dos testes de raízes unitária 

Panel unit root test: Summary   

Series:  Y    

Sample: 2004 2009   

Exogenous variables: Individual effects 

Automatic selection of maximum lags  

Automatic lag length selection based on SIC: 0 

Newey-West automatic bandwidth selection and Bartlett kernel 

     
        Cross-  

Method Statistic Prob.** sections Obs 

Null: Unit root (assumes common unit root process)  

Levin, Lin & Chu t* -127.190  0.0000  13  62 

     

Null: Unit root (assumes individual unit root process)  

Im, Pesaran and Shin W-

stat  -24.8446  0.0000  13  62 

ADF - Fisher Chi-square  69.4158  0.0000  13  62 

PP - Fisher Chi-square  85.9688  0.0000  13  62 

     
     ** Probabilities for Fisher tests are computed using an asymptotic 

Chi 

        -square distribution. All other tests assume asymptotic 

normality. 
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Panel unit root test: Summary   

Series:  RF    

Sample: 2004 2009   

Exogenous variables: Individual effects 

Automatic selection of maximum lags  

Automatic lag length selection based on SIC: 0 

Newey-West automatic bandwidth selection and Bartlett kernel 

     
        Cross-  

Method Statistic Prob.** sections Obs 

Null: Unit root (assumes common unit root process)  

Levin, Lin & Chu t* -6.35605  0.0000  13  62 

     

Null: Unit root (assumes individual unit root process)  

Im, Pesaran and Shin W-

stat  -0.79369  0.2137  13  62 

ADF - Fisher Chi-square  32.3340  0.1823  13  62 

PP - Fisher Chi-square  42.5711  0.0214  13  62 

     
     ** Probabilities for Fisher tests are computed using an asymptotic 

Chi 

        -square distribution. All other tests assume asymptotic 

normality. 
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Panel unit root test: Summary   

Series:  OP    

Sample: 2004 2009   

Exogenous variables: Individual effects 

Automatic selection of maximum lags  

Automatic lag length selection based on SIC: 0 

Newey-West automatic bandwidth selection and Bartlett kernel 

     
        Cross-  

Method Statistic Prob.** sections Obs 

Null: Unit root (assumes common unit root process)  

Levin, Lin & Chu t* -6.21108  0.0000  13  62 

     

Null: Unit root (assumes individual unit root process)  

Im, Pesaran and Shin W-

stat  -1.47920  0.0695  13  62 

ADF - Fisher Chi-square  41.2459  0.0293  13  62 

PP - Fisher Chi-square  49.3384  0.0038  13  62 

     
     ** Probabilities for Fisher tests are computed using an asymptotic 

Chi 

        -square distribution. All other tests assume asymptotic 

normality. 
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Panel unit root test: Summary   

Series:  DE    

Sample: 2004 2009   

Exogenous variables: Individual effects 

Automatic selection of maximum lags  

Automatic lag length selection based on SIC: 0 

Newey-West automatic bandwidth selection and Bartlett kernel 

     
        Cross-  

Method Statistic Prob.** sections Obs 

Null: Unit root (assumes common unit root process)  

Levin, Lin & Chu t* -8.81229  0.0000  13  62 

     

Null: Unit root (assumes individual unit root process)  

Im, Pesaran and Shin W-

stat  -1.18499  0.1180  13  62 

ADF - Fisher Chi-square  35.5381  0.1005  13  62 

PP - Fisher Chi-square  42.1798  0.0235  13  62 

     
     ** Probabilities for Fisher tests are computed using an asymptotic 

Chi 

        -square distribution. All other tests assume asymptotic 

normality. 
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Panel unit root test: Summary   

Series:  D(DE)   

Date: 03/14/17   Time: 19:30  

Sample: 2004 2009   

Exogenous variables: Individual effects 

Automatic selection of maximum lags  

Automatic lag length selection based on SIC: 0 

Newey-West automatic bandwidth selection and Bartlett kernel 

     
        Cross-  

Method Statistic Prob.** sections Obs 

Null: Unit root (assumes common unit root process)  

Levin, Lin & Chu t* -13.3803  0.0000  13  49 

     

Null: Unit root (assumes individual unit root process)  

Im, Pesaran and Shin W-

stat  -6.05479  0.0000  10  40 

ADF - Fisher Chi-square  53.1114  0.0013  13  49 

PP - Fisher Chi-square  68.3001  0.0000  13  49 

     
     ** Probabilities for Fisher tests are computed using an asymptotic 

Chi 

        -square distribution. All other tests assume asymptotic 

normality. 
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7.3 Output do teste de Hausman 

Correlated Random Effects - Hausman Test  

Equation: EQ01    

Test cross-section random effects  

     
     

Test Summary 

Chi-Sq. 

Statistic Chi-Sq. d.f. Prob.  

     
     Cross-section random 9.496516 4 0.0498 

     
          

Cross-section random effects test comparisons: 

     

Variable Fixed   Random  Var(Diff.)  Prob.  

     
     CRISE 0.087034 0.081048 0.000028 0.2556 

RF 0.163519 0.172669 0.002596 0.8575 

OP 0.069848 0.107929 0.000536 0.1000 

∆DE -0.137454 -0.122634 0.000169 0.2540 

     
          

Cross-section random effects test equation:  

Dependent Variable: Y   

Method: Panel Least Squares   

Sample (adjusted): 2005 2009   

Periods included: 5   

Cross-sections included: 14   

Total panel (unbalanced) observations: 64  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C 0.293674 0.079765 3.681751 0.0006 

CRISE 0.087034 0.045808 1.899988 0.0637 

RF 0.163519 0.173491 0.942525 0.3508 

OP 0.069848 0.050323 1.387999 0.1718 

∆DE -0.137454 0.049554 -2.773852 0.0080 

     
      Effects Specification   

     
     Cross-section fixed (dummy variables)  

     
     R-squared 0.791518     Mean dependent var 0.434723 

Adjusted R-squared 0.714471     S.D. dependent var 0.313302 

S.E. of regression 0.167413     Akaike info criterion -0.504453 

Sum squared resid 1.289240     Schwarz criterion 0.102733 

Log likelihood 34.14250     Hannan-Quinn criter. -0.265252 

F-statistic 10.27312     Durbin-Watson stat 2.243551 

Prob(F-statistic) 0.000000    
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7.4 Outputs do teste de quebra de estrutura 

Dependent Variable: Y   

Method: Panel Least Squares   

Sample (adjusted): 2005 2009   

Periods included: 5   

Cross-sections included: 14   

Total panel (unbalanced) observations: 64  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     RF 0.099215 0.215951 0.459433 0.6476 

OP 0.181637 0.047112 3.855388 0.0003 

∆DE -0.104440 0.070134 -1.489143 0.1417 

C 0.239741 0.070157 3.417233 0.0011 

     
     R-squared 0.276613     Mean dependent var 0.434723 

Adjusted R-squared 0.240444     S.D. dependent var 0.313302 

S.E. of regression 0.273050     Akaike info criterion 0.302140 

Sum squared resid 4.473389     Schwarz criterion 0.437071 

Log likelihood -5.668490     Hannan-Quinn criter. 0.355296 

F-statistic 7.647725     Durbin-Watson stat 0.635933 

Prob(F-statistic) 0.000207    

     
     Dependent Variable: Y   

Method: Panel Least Squares   

Sample (adjusted): 2005 2006   

Periods included: 2   

Cross-sections included: 13   

Total panel (unbalanced) observations: 23  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     RF -0.172614 0.456201 -0.378374 0.7093 

OP 0.188500 0.062594 3.011480 0.0072 

∆DE -0.031948 0.173428 -0.184217 0.8558 

C 0.247024 0.118004 2.093362 0.0500 

     
     R-squared 0.369872     Mean dependent var 0.422515 

Adjusted R-squared 0.270378     S.D. dependent var 0.307302 

S.E. of regression 0.262491     Akaike info criterion 0.319569 

Sum squared resid 1.309127     Schwarz criterion 0.517047 

Log likelihood 0.324951     Hannan-Quinn criter. 0.369234 

F-statistic 3.717539     Durbin-Watson stat 0.774535 

Prob(F-statistic) 0.029398    
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Dependent Variable: Y   

Method: Panel Least Squares   

Sample: 2007 2009   

Periods included: 3   

Cross-sections included: 14   

Total panel (unbalanced) observations: 41  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     RF 0.198319 0.274202 0.723257 0.4741 

OP 0.188518 0.075074 2.511113 0.0165 

∆DE -0.101091 0.084631 -1.194493 0.2399 

C 0.235318 0.098168 2.397094 0.0217 

     
     R-squared 0.245030     Mean dependent var 0.441571 

Adjusted R-squared 0.183817     S.D. dependent var 0.320197 

S.E. of regression 0.289275     Akaike info criterion 0.449591 

Sum squared resid 3.096163     Schwarz criterion 0.616768 

Log likelihood -5.216606     Hannan-Quinn criter. 0.510467 

F-statistic 4.002864     Durbin-Watson stat 0.597416 

Prob(F-statistic) 0.014522    
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7.5 Outputs do modelo estimado 

Dependent Variable: Y   

Method: Panel EGLS (Cross-section random effects) 

Sample (adjusted): 2005 2009   

Periods included: 5   

Cross-sections included: 14   

Total panel (unbalanced) observations: 64  

Swamy and Arora estimator of component variances 

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C 0.233268 0.089585 2.603891 0.0116 

CRISE 0.081048 0.045504 1.781111 0.0800 

RF 0.172669 0.165840 1.041176 0.3020 

OP 0.107929 0.044679 2.415630 0.0188 

∆DE -0.122634 0.047820 -2.564481 0.0129 

     
      Effects Specification   

   S.D.   Rho   

     
     Cross-section random 0.194590 0.5747 

Idiosyncratic random 0.167413 0.4253 

     
      Weighted Statistics   

     
     R-squared 0.294177     Mean dependent var 0.157181 

Adjusted R-squared 0.246325     S.D. dependent var 0.198209 

S.E. of regression 0.175050     Sum squared resid 1.807918 

F-statistic 6.147590     Durbin-Watson stat 1.576894 

Prob(F-statistic) 0.000333    

     
      Unweighted Statistics   

     
     R-squared 0.239772     Mean dependent var 0.434723 

Sum squared resid 4.701215     Durbin-Watson stat 0.606416 
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Dependent Variable: Y   

Method: Panel EGLS (Cross-section random effects) 

Sample (adjusted): 2005 2009   

Periods included: 5   

Cross-sections included: 14   

Total panel (unbalanced) observations: 64  

Swamy and Arora estimator of component variances 

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C 0.271057 0.079264 3.419671 0.0011 

CRISE 0.070579 0.044418 1.588959 0.1173 

OP 0.104745 0.043931 2.384281 0.0203 

∆DE -0.131729 0.046689 -2.821398 0.0065 

     
      Effects Specification   

   S.D.   Rho   

     
     Cross-section random 0.185724 0.5523 

Idiosyncratic random 0.167214 0.4477 

     
      Weighted Statistics   

     
     R-squared 0.280684     Mean dependent var 0.163474 

Adjusted R-squared 0.244718     S.D. dependent var 0.199971 

S.E. of regression 0.176921     Sum squared resid 1.878055 

F-statistic 7.804194     Durbin-Watson stat 1.557079 

Prob(F-statistic) 0.000176    

     
      Unweighted Statistics   

     
     R-squared 0.234530     Mean dependent var 0.434723 

Sum squared resid 4.733629     Durbin-Watson stat 0.617767 

     
     

 


