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INTRODUÇÃO 

  É importante que se conheça as características da  

    legislação brasileira, as bonificações, o split e o JSCP 

  A influência do índice de payout na maximização da 

    riqueza é controvertida na literatura de finanças 

  A definição da política de distribuição de dividendos é 

    uma das principais decisões financeiras da empresa 
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21.1 Aspectos Básicos da Política de Dividendos 

  Distribuir: Sob a forma de dividendos em dinheiro aos 

                    acionistas 

  Reter: para reinvestir nas atividades da empresa 

Decisão da Política de Dividendos 

Exercício  do  Líquido  Lucro

osDistribuíd  Dividendos
  Payout  

Quanto maior o índice de payout, menor será a proporção de 

recursos próprios utilizados pela empresa em sua atividade 
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21.1 Aspectos Básicos da Política de Dividendos 

 Os acionistas optarão por receber os dividendos se 

conseguirem uma maior rentabilidade em aplicações fora 

da empresa 

 Os acionistas concordarão em postergar o recebimento 

de dividendos se a empresa investi-los em uma taxa de 

retorno acima da exigida 

Critérios para orientar a política de dividendos 
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21.1 Aspectos Básicos da Política de Dividendos 

? Como avaliar o acerto de uma política de dividendos  

A decisão de reter lucros deve ser tomada somente quando 

as oportunidades de investimentos na empresa forem mais 

atraentes que outras alternativas oferecidas aos acionistas 

  Pelo estudo da evolução da cotação das ações da 

     empresa na bolsa de valores  
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21.2 Relevância e Irrelevância dos Dividendos  

  A riqueza da empresa é função do seu potencial 

    econômico de gerar lucros (decisão de investimento)  

  O índice de payout (decisão de financiamento) não  

    afeta a riqueza dos proprietários  

Argumentos dos defensores da irrelevância: 

Modigliani e Miller 
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21.2 Relevância e Irrelevância dos Dividendos  

  Uma política estável de dividendos, reduz o risco do 

    acionista, e pode elevar o valor das ações  

  A retenção de lucros baseia-se na expectativa futura 

    de maiores dividendos 

Argumentos dos defensores da relevância: 

  A retenção de lucros como forma de financiamento é 

    menos onerosa que novas emissões de ações  
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Empresas rentáveis podem apresentar sérias limitações 

em pagar dividendos devido ao alto grau de imobilização 

dos seus recursos  

A retenção só é justificada se a empresa possuir alternativas 

de investimento que remunerem adequadamente o capital 

dos acionistas 

Alternativas de investimento  

21.3 Outros Aspectos a Serem Considerados 

Liquidez 
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Os resultados que servem de case ao cálculo dos 

dividendos não incorporam a inflação da economia, 

podendo descaptalizar a empresa  

Quanto melhores forem as condições de captação externa 

da empresa, maior será seu potencial de distribuição  

Acesso a fontes externas de  financiamento   

21.3 Outros Aspectos a Serem Considerados 

Inflação 
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21.4 Prática Legal da Distribuição de Dividendos no Brasil 

Fixo:  O acionista não tem direito a lucros remanescentes  

          após o recebimento desse dividendo fixo 

A legislação societária no Brasil (Lei 6.404/76) diz que as 

ações preferenciais podem ter um dividendo preferencial:  

Mínimo:  É um valor fixado com base em um percentual  

               sobre o valor nominal da ação ou sobre o valor 

               do capital preferencial 
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21.4 Prática Legal da Distribuição de Dividendos no Brasil 

  Se existir lucro, a legislação societária determina o 

    pagamento do dividendo preferencial fixo ou mínimo 

Pagamento do dividendo preferencial 

  Somente a constituição da reserva legal pode impedir  

    esse pagamento 

  A quantidade de ações preferenciais não pode 

    ultrapassar a 50% do total de ações da companhia 
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? Quem estabelece qual a parcela do lucro se converterá em 

dividendo obrigatório  

... e diz se será porcentagem do próprio lucro, ou do capital 

social ou fixará outros critérios para determiná-lo 

  O estatuto da própria sociedade 

21.4 Prática Legal da Distribuição de Dividendos no Brasil 
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21.4 Prática Legal da Distribuição de Dividendos no Brasil 

50% do lucro líquido após ajustes de: 

Se o estatuto for omisso, fica determinada por lei a 

fórmula: 

(-) Reserva Legal 

(-) Reservas Para Contingências 

(-) Reserva de Lucros a Realizar 

(+) Reversão de Reservas para Lucros/Prejuízos Acumulados 
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21.4 Prática Legal da Distribuição de Dividendos no Brasil 

  Em cias. fechada, desde que todos os acionista 

    presentes à assembléia concordem com isso  

Casos em que o dividendo obrigatório não é obrigatório  

  Em empresas onde os órgãos da administração  

    informarem que ele é incompatível com a situação  

    financeira da cia.  

OBS: Esse não pagamento não pode atingir os dividendos 

preferenciais  
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21.4 Prática Legal da Distribuição de Dividendos no Brasil 

Admita-se que uma companhia possua 100.000 ações e um capital 

de $ 5.000.000, assim distribuídos: 
 

Ações    
 

Capital  
 

20.000 ações preferenciais, classe A, com dividendo 

  mínimo de 6% ao ano de seu capital                              $ 1.000.000 

30.000 ações preferenciais, classe B, com dividendo 

    mínimo de 10% ao ano de seu capital                            $ 1.500.000 

50.000 ações ordinárias                                                     $ 2.500.000 

                 Capital                         $ 5.000.000 
 

Sabe-se que o dividendo mínimo obrigatório, definido no estatuto da 

companhia, é de 25% do lucro líquido ajustado conforme Lei das SAs.  
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Cálculo extra-contábil do lucro líquido ajustado: 

 

Lucro líquido do ano                                                               $ 700.000 

(–) Reserva legal criada no ano                                                   (35.000) 

(–) Reservas p/contingências criadas neste balanço                  (200.000) 

(–) Reservas de lucros a realizar criadas neste balanço              (305.000) 

(+) Reservas de lucros a realizar revertidas neste balanço       $ 200.000 

Lucro ajustado para cálculo do dividendo mínimo 

  obrigatório                                                                        $ 360.000 

21.4 Prática Legal da Distribuição de Dividendos no Brasil 
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Os dividendos serão então calculados da seguinte forma: 

 

Para os acionistas preferenciais classe A: 

6% da parte que é seu capital ($ 1.000.000)                = $ 60.000

                                                                                    ($ 3 por ação) 

Para os acionistas preferenciais classe B: 

10% da parte do capital que é seu ($ 1.500.000) =       $ 150.000 

                                                                                    ($ 5 por ação) 

Dividendo mínimo obrigatório: 

25% x $ 360.000 (L.L. ajustado ) x 50%  (ordinários) =    $ 45.000 

                                                                           ($ 0,90 por ação) 

 

Dividendo total mínimo:                                                $ 255.000 

 

21.4 Prática Legal da Distribuição de Dividendos no Brasil 
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21.5 Bonificações 

  Representada pela distribuição de novas ações  

    aos atuais acionistas de uma empresa 

  A participação do acionista mantém-se inalterada,  

    aumentando o número de ações em sua carteira  

  Após a bonificação é esperada uma queda no preço de  

    mercado da ação em razão da diluição dos dividendos 
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21.5 Bonificações 

)1( b

P
P M

E




Preço teórico de uma ação após a bonificação: 

EP

MP

b

preço teórico de mercado ao qual a ação deve ajustar-se 
após ter exercido o direito de bonificação; 

preço de mercado da ação antes do exercício da 
bonificação 

percentual declarado da bonificação  



Finanças Corporativas e Valor – ASSAF NETO 

Capítulo 21 – Decisões de Dividendos 

21.5 Bonificações 

Capital social (500.000 ações x $ 10) $   5.000.000 

Reservas $   3.000.000 

Lucros acumulados $   2.000.000 

       Patrimônio líquido $ 10.000.000 

Admitindo a seguinte composição do PL de uma empresa: 

Capital social (700.000 ações x $ 10) $   7.000.000 

Reservas $   3.000.000 

     Patrimônio líquido $ 10.000.000 

A assembléia decide incorporar 100% dos lucros acumulados ao capital 

social com emissão de 200.000 novas ações: 

A bonificação de 40% não alterou o valor nominal da ação e nem o valor 

do patrimônio líquido. 
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21.5 Bonificações 

Capital social (500.000 ações x $ 14) $   7.000.000 

Reservas $   3.000.000 

     Patrimônio líquido $ 10.000.000 

A assembléia decide incorporar 100% dos lucros acumulados ao capital 

social sem emissão de novas ações: 

Nesse caso, o capital social eleva-se, permanecendo inalterado o volume 

físico das ações. 

Capital social (500.000 ações x $ 10) $   5.000.000 

Reservas $   3.000.000 

Lucros acumulados $   2.000.000 

       Patrimônio líquido $ 10.000.000 

Admitindo a seguinte composição do PL de uma empresa: 
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  É uma forma de reduzir o preço de mercado das ações  

    mediante alterações em seu valor nominal e na quantidade  

    física emitida  

  O objetivo do split é melhorar os índices de liquidez da ação  

     e torná-la acessível a uma faixa maior de investidores  

  Só faz sentido tecnicamente quando o valor da ação 

    atinge preços tão altos que dificulta sua negociação  

21.5.2      Desdobramento (split) 
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n

P
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E 

Preço teórico de uma ação após o split: 

EP

MP

n

preço teórico de mercado ao qual a ação deve ajustar-se 
após a prática do split 

preço de mercado da ação antes da prática do split 

número de ações em que cada ação é desdobrada 

21.5.2      Desdobramento (split) 
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21.5.2      Desdobramento (split) 

No exemplo considerado, suponha-se que certo acionista possua 

100.000 ações e atinja seu patrimônio a valores de mercado, antes 

do desdobramento das ações, a $ 8.000.000 (100.000 ações x $ 80).  

 

Após a prática do split, o preço teórico dessa ação deve atingir um 

valor que não venha a alterar o patrimônio de seus acionistas: 

Patrimônio do acionista antes da prática do split 

                                               100.000 ações x $ 80 = $ 8.000.000 

Patrimônio do acionista após a prática do split 

                            (100.000 x 60) ações x ($80/$60) = $ 8.000.000 
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21.5.3     Valor dos direitos de subscrição 

 
L

PP
P SM

E





1

1

EP

MP

SP

L

Preço teórico de mercado ao qual a ação deve ajustar-se 
após ter exercido o direito de subscrição 

Percentual de subscrição para cada ação antiga possuída 

Preço de subscrição da ação  

Preço de mercado da ação antes da subscrição de capital 

Preço teórico de uma ação após a subscrição: 
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21.5.3     Valor dos direitos de subscrição 

Suponha-se que determinada ação esteja cotada no mercado a  

$ 3,00, tendo sido autorizada uma subscrição de capital na base de 

uma ação nova para quatro antigas, ao preço unitário de $ 2,50 

 

O preço de mercado, após a subscrição programada, é: 

 
90,2 $

25,01

50,225,000,3 $





EP

Os $ 2,90 representam o preço de equilíbrio da ação, o qual manterá 

inalterado o patrimônio do acionista, expresso em valores de 

mercado, após ter exercido seu direito de subscrição 
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21.5.3     Valor dos direitos de subscrição 

Capital Ordinário após a 
Subscrição: 
 
   5.000 ações x 1,25 x 
   $ 2,90              = $ 18.125,00 
 
                     
 
 
                    Total: $ 18.125,00 

PATRIMÔNIO DO ACIONISTA 
APÓS EXERCER SEU DIREITO 
DE SUBSCRIÇÃO 

Capital Ordinário Inicial: 
  
   5.000 ações x $ 3,00 = $ 15.000,00  
 
Recursos para Subscrição: 
  
   5.000 ações x 25% x 
   $ 2,50                       = $   3.125,00 
 
                        Total: $ 
18.125,00 

PATRIMÔNIO DO ACIONISTA 
ANTES DE EXERCER SEU 
DIREITO DE SUBSCRIÇÃO 
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21.6 Juros sobre Capital Próprio na Legislação Brasileira 

  Remuneração criada pela Lei nº 9.249/95 que veio 

    substituir a correção monetária dos balanços no Brasil  

  Quando calculada e paga aos acionistas, é entendido como 

    se fosse dividendos para efeitos de cálculo do dividendo  

    mínimo obrigatório  

  O JSCP pode ser reduzido do lucro real (tributável) a título 

    de remuneração do capital de seus acionistas, promovendo 

    uma economia de imposto de renda  
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21.6 Juros sobre Capital Próprio na Legislação Brasileira 

Para seu cálculo, segundo a legislação vigente, é aplicada a 

taxa de juros de longo prazo (TJLP) sobre o patrimônio líquido 

da empresa, e seu valor total máximo não poderá exceder 

50% entre o maior dos seguintes valores: 

 

a)   lucro líquido antes do IR do exercício, e calculado antes  

      dos referidos juros; 

 

b)   lucros acumulados de exercícios anteriores. 
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21.6 Juros sobre Capital Próprio na Legislação Brasileira 

42.816,00 

113.413,00   

156.229,00   

32.500,00   

123.729,00   

97.500,00   

26.229,00   

44.573,00   

104.761,00   

149.334,00   

32.500,00   

116.834,00   

97.500,00   

19.334,00   

ATIVO CIRCULANTE 

ATIVO PERMANENTE 

      Total: 

PASSIVO EXIGÍVEL 

PATRIMÔNIO LÍQUIDO 

  Capital 

  Lucros Acumulados 

31-12-03 31-12-02 BALANÇOS PATRIMONIAIS 

Exemplo ilustrativo 
  

Admitindo-se as seguintes demonstrações contábeis de   

uma companhia apurados ao final dos exercícios 2 e 3: 
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21.6 Juros sobre Capital Próprio na Legislação Brasileira 

254.656,00)    

(216.456,00)    

14.828,00)    

23.372,00)    

(11.686,00)    

(3.856,40)    

7.829,60)    

11.686,00)    

19.515,60)    

Receitas Operacionais 

Despesas Desembolsáveis 

Despesas de Depreciação 

Lucro Antes dos Juros s/ o Capital Próprio 

Juros sobre o Capital Próprio 

Provisão para IR e CS 

Lucro Antes da Reversão dos Juros 

Reversão de Juros s/ o Capital Próprio 

Lucro Líquido do Exercício 

 

31-12-03 
 

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS  
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21.6 Juros sobre Capital Próprio na Legislação Brasileira 

Presumindo-se em 15% a taxa de juros de longo prazo (TJLP) do 

exercício de 03, tem-se: 

 

Taxa de Juros de Longo Prazo = TJLP (%) x Patrimônio Líquido ($) 

Taxa de Juros de Longo Prazo = 15% x $ 116.834,00 = $ 17.525,10 

 

50% x Lucro Antes de JSCP = 50% x $ 23.372,00    = $ 11.686,00 

50% s/ Lucros Acumulados = 50% x $ 19.334,00   = $   9.667,00 

 

 

O limite para os juros sobre o capital próprio é de $ 11.686,00, 

definido pelo maior valor entre as duas alternativas de cálculo 
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