
A ESTRUTURA FINANCEIRA
POR SECTOR DE ACTIVIDADE

Após o trabalho pioneiro de Modigliani e Miller de 1958, diversos 
investigadores da área financeira têm procurado encontrar a es-
trutura de capital óptima para as empresas. Como resultado desta 
pesquisa têm surgido diversas teorias e determinantes que, não 
esclarecendo na totalidade a problemática, têm contribuído para 
a sua compreensão.
Neste estudo, realizado a partir de balanços médios de vários 
sectores de actividade, constatou-se que os determinantes da 
estrutura de capital divergem de sector para sector e nem sempre 
afectam o nível de endividamento no mesmo sentido.
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INTRODUÇÃO

A pesquisa dos motivos que condu-
zem a diferentes estruturas de capital  
entre empresas e sectores de activi-
dade é um dos temas que, na área das 
finanças, mais interesse tem suscitado, 
facto que é testemunhado pelo surgi-
mento de inúmeros estudos teóricos 
e empíricos, especialmente a partir do 
estudo de Modigliani e Miller (MM) de 
1958. Com este trabalho, pretende-se 
dar mais um pequeno contributo na 
identificação dos determinantes da 
estrutura financeira das empresas, 
colocando-se a ênfase nas diferenças 
existentes entre os vários sectores de 
actividade.

REVISÃO DA LITERATURA

EVOLUÇÃO DA ESTRUTURA FINAN-

CEIRA DAS EMPRESAS DE ACORDO 

COM AS TEORIAS TINANCEIRAS

As teorias da estrutura de capital 
procuram averiguar se existe uma 

estrutura de capital óptima verificando 
se há associação entre o valor da em-
presa e a forma como esta se financia.

TEORIA DE MODIGLIANI E MILLER 

DE 1958

A teoria moderna da estrutura 
de capital tem origem no trabalho 
pioneiro de Modigliani e Miller (1958), 
em que os autores concluem que a 
decisão de investimento de uma em-
presa é independente da sua estrutura 
de financiamento, sendo o estudo 
desenvolvido num contexto de merca-
dos de capitais perfeitos com alguns 
pressupostos, tais como: igualdade 
no acesso à informação; inexistência 
de custos de agência, de falência e de 
transacção; ausência de impostos. O 
estudo conduziu à obtenção de três 
proposições:

• Proposição 1: Tanto o custo médio 
ponderado do capital como o valor de 
mercado da empresa são independen-
dentes da estrutura de capital.

• Proposição 2: O custo do capital 

próprio de uma empresa endividada 
é igual ao custo do capital próprio de 
uma empresa não endividada, acresci-
do de um prémio de risco financeiro.

• Proposição 3: Num investimento, 
o retorno que os accionistas esperam 
receber tem de ser igual ou superior 
à taxa de capitalização aplicada pelo 
mercado aos resultados das empresas 
não endividadas da classe K .

TEORIA DO EFEITO FISCAL

Considerando a existência de im-
postos sobre os lucros das empresas, 
MM (1963) constatam que a estrutu-
ra de capital óptima, que conduz à 
minimização do custo do capital, só é 
atingida se as empresas se endivida-
rem na totalidade.

Miller (1977), não satisfeito com 
este modelo, considera a existência 
de impostos sobre as empresas e 
particulares, concluindo que existe 
uma estrutura óptima para o sector, 
mas não para cada uma das empresas 
isoladamente, pelo que o valor de mer-



cado das empresas não é influenciado 
pela estrutura financeira.

DeAngelo e Masulis (1980) afirmam 
que existe uma estrutura óptima para 
a empresa, defendendo que o imposto 
sobre lucros traduz-se num incentivo 
ao endividamento. 

Os determinantes mais relevantes 
desta teoria são a rendibilidade, com 
uma relação positiva e a estrutura do 
activo, com uma relação inversa com o 
endividamento.

TEORIA DA AGÊNCIA

Impulsionada por Jensen e Meckling 
(1976), a teoria da agência centra-se 
em torno da relação de agência – esta 
relação ocorre quando uma pessoa (o 
principal), contrata outra(s)  (o agente), 

para que actue em seu nome. 
No desenvolvimento destas rela-

ções surgem, por vezes, conflitos de 
interesses entre a propriedade e a 
gestão da empresa, uma vez que todos 
procuram maximizar a sua utilidade 
mas têm objectivos distintos, originan-
do custos de agência. Estes repartem-
se em custos de agência do capital 
próprio (que podem ser minimizados 
pelo maior recurso ao endividamento) 
e custos de agência da dívida (que 
podem ser minimizados pelo menor 
recurso à dívida).

O nível óptimo de endividamento é 
obtido no ponto em que o custo total 
de agência é mínimo (gráfico 1).

Até ser alcançado o ponto de equi-
líbrio, o acréscimo do custo do capital 

próprio é superado pelo decréscimo 
dos custos da dívida, sendo os custos 
totais decrescentes. Após este ponto, 
verifica-se o inverso.

Os determinantes que suportam 
esta teoria são o crescimento com 
uma relação inversa, a rendibilidade, o 
risco e a estrutura do activo com uma 
relação directa com o endividamento 
e o sector de actividade com um sinal 
não definido.

 
TEORIA DA INFORMAÇÃO ASSIMÉ-

TRICA E SINALIZAÇÃO

Esta teoria baseia-se na assimetria 
de informação existente no mercado, 
uma vez que os agentes internos, 
geralmente possuem mais e melhor 
informação que os externos. Assim as 
empresas dão-se a conhecer através 
do envio de sinais, tais como o endivi-
damento e a política de dividendos.

Leland e Pyle (1977) e Ross (1977) 
defendem que uma estrutura de 
capital mais endividada pode sinalizar 
a expectativa de bons resultados no 
futuro.

Os determinantes teóricos da estru-
tura de capital previstos pelos modelos 
que sustentam esta teoria determi-
nam, simultaneamente, uma relação 
positiva e negativa para a rendibili-
dade, negativa para o risco e positiva 
para a estrutura do activo.

TEORIA DA HIERARQUIA DO 

FINANCIAMENTO 

(PECKING ORDER THEORY )

A não circulação da informação de 
forma livre e homogénea por todos os 
agentes do mercado permite funda-
mentar a existência de uma ordem 
para a escolha de uma entre várias 
alternativas de financiamento. Esta 
teoria, desenvolvida por Myers (1984), 
propõe uma hierarquia para as fontes 
de financiamento. Assim sendo, as 
empresas procuram financiar os seus 
projectos de investimento recorren-
do, em primeiro lugar, aos recursos 
internos, só recorrendo ao endivida-
mento se estes não forem suficientes. 
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Fonte: Jensen e Meekling (1976:344)

gráfico 1: estrutura óptima de capital e custos de agência
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Fonte: Home (1998:268)

ESTRUTURA DE CAPITAL OPTIMA

CUSTO DE FALÊNCIA
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gráfico 2: estrutura óptima de capital e custos de falência

42 43 dos algarves



O recurso a aumentos de capital é 
equacionado quando as alternativas 
anteriores falham. 

Muitas diferenças existentes na es-
trutura financeira dos vários sectores 
de actividade são explicadas com êxito 
por esta linha de pensamento. 

Como determinantes da estrutura 
financeira, esta teoria indica o cres-
cimento e a rendibilidade, o primeiro 
com uma relação positiva e o segundo 
com uma relação negativa.

TEORIA DOS CUSTOS DE 

FALÊNCIA

A insolvência financeira ocorre 
quando os compromissos para com os 
credores não são satisfeitos, ou existe 
dificuldade em satisfazê-los (Brealey 
e Myers, 1998). A insolvência deve ser 
evitada porque tem custos que são 
suportados pelos accionistas. Os custos 
da insolvência podem estar associados 
à liquidação ou reorganização da empre-
sa, às despesas administrativas do pro-
cesso de falência e à perda do crédito 
de imposto a que a empresa teria direito 
se não tivesse falido (Kim, 1978).

No entanto, o endividamento tam-
bém tem aspectos positivos porque os 
juros permitem a poupança fiscal. Os 
defensores desta teoria consideram 
que existe uma combinação óptima de 
capital (próprio e alheio) resultante do 
equilíbrio entre os custos de falência e 
os benefícios fiscais dos juros (gráfico 2).

O efeito do endividamento sobre o 
valor de mercado da empresa tem três 
fases distintas (Matias, 2000):

1. Numa primeira fase, o valor de 
mercado da empresa aumenta se 
esta recorrer de forma moderada aos 
capitais alheios.

2. Quando os custos de falência 
igualam aos benefícios fiscais, alcan-
ça-se a estrutura de capital óptima.

3. Após o ponto óptimo, os custos 
de falência tendem a aumentar de 
forma mais acelerada do que os bene-
fícios fiscais, havendo um decréscimo 
do valor da empresa.

Da revisão da literatura sobre esta 

teoria financeira, destacam-se os 
determinantes dimensão e rendibili-
dade com uma relação positiva com o 
endividamento.

DETERMINANTES DA ESTRUTURA 

FINANCEIRA ASSOCIADOS 

AO SECTOR DE ACTIVIDADE

A revisão da literatura financeira 
sobre a estrutura de capital deu a 
conhecer alguns dos determinantes 
que possivelmente explicam o tipo de 
financiamento das empresas.

A ligação entre a estrutura finan-
ceira da empresa e as suas caracterís-
ticas operacionais (tipo de indústria, 
dimensão da empresa, entre outras), 
assumem maior importância a partir do 
debate iniciado por MM (1958) sobre o 
custo do capital e a estrutura óptima.

O sector de actividade tem influ-
ência sobre o nível de endividamento, 
como demonstrado por Bowen et al. 
(1982), Bradley et al. (1984), Titman e 
Wessels (1988) e Barton et al. (1989). 
Estas diferenças podem dever-se, 
entre outros factores, ao grau de regu-
lamentação da indústria, à especializa-
ção dos activos e serviços necessários 
à fabricação (prestação) dos produtos 
(serviços) das empresas do sector ou 
mesmo à estratégia adoptada pelas 
empresas. Bowen et al. (1982) e Brad-
ley et al. (1984) verificam que existe um 
efeito positivo da regulamentação da 
indústria sobre o endividamento. Tit-
man e Wessels (1988) concluem que as 
empresas que produzem produtos que 
requerem um serviço especializado 
endividam-se menos do que as outras 
para evitarem a imposição de custos 
de liquidação aos clientes. Por último, 
Barton et al. (1989) constatam que a 
diversificação de produtos, mercados 
e tecnologias permite um nível de 
dívida superior. 

Neste estudo, foram escolhi-
dos para análise os determinantes 
crescimento, dimensão, rendibilidade, 
variabilidade dos resultados/risco e 
estrutura do activo pelo facto de apre-
sentarem diferenças de sector para 
sector e, por isso, poderem explicar a 

diversidade de estruturas de capital ao 
nível sectorial.

ESTRUTURA FINANCEIRA DAS 

EMPRESAS DE ACORDO COM 

AS REGRAS DE EQUILÍBRIO 

FINANCEIRO

Desde sempre que o equilíbrio 
financeiro tem sido um aspecto mar-
cante na análise das demonstrações 
financeiras das empresas. Santos 
(1981) afirma que é à análise financeira 
que cabe a recolha de informação e o 
seu consequente estudo, com vista à 
obtenção de uma avaliação crítica das 
funções da gestão nesta área.

De acordo com Nabais (1997), para 
que as empresas desempenhem a sua 
actividade e atinjam os seus objecti-
vos têm de possuir meios financeiros 
(próprios ou alheios) que permitam a 
aquisição de bens e direitos. A obten-
ção dos meios financeiros depende da 
estrutura financeira da empresa, isto 
é, do equilíbrio entre as origens e as 
aplicações.

Uma empresa encontra-se equili-
brada se os fundos colocados à sua 
disposição são satisfatórios para cobrir 
as suas necessidades e se a liquidez 
do activo é adequada face à exigibili-
dade do passivo (Saias et al., 1998).

REGRA DO EQUILÍBRIO FINAN-

CEIRO MÍNIMO 

De acordo com a regra do equilí-
brio financeiro mínimo, uma empresa 
equilibrada financeiramente é aquela 
em que os fundos que entram são sufi-
cientes para fazer face às suas dívidas. 
Neste sentido, a regra do equilíbrio 
financeiro mínimo existe quando qual-
quer elemento do activo da empresa 
for financiado por capitais que fiquem 
à sua disposição, por um período pelo 
menos igual ao da permanência desse 
elemento na empresa. Desta forma, 
as aplicações que possuem um grau 
de liquidez reduzido não podem ser 
financiadas com origens com um grau 
de exigibilidade elevado.

A ESTRUTURA FINANCEIRA POR SECTOR DE ACTIVIDADE



Para que a regra do equilíbrio finan-
ceiro mínimo seja cumprida é necessá-
rio que os valores imobilizados sejam 
cobertos por capitais permanentes, 
isto é, que o fundo de maneio (FM) 
seja igual a zero.

Contudo, esta regra apresenta al-
gumas limitações, pois não assegura o 
equilíbrio financeiro global da empresa, 
uma vez que não atende à velocidade 
de rotação do activo e do passivo 
circulante.

 
RELAÇÃO FUNDAMENTAL 

DE TESOURARIA

A avaliação do equilíbrio financei-
ro da empresa depende não só do 
conceito de fundo de maneio, mas 
também dos conceitos de fundo de 
maneio necessário (FMN) e de tesou-
raria (T).

A definição de fundo de maneio 
está estritamente ligada às noções 

de liquidez dos activos e de exigibi-
lidade dos meios de financiamento, 
mas a sua importância é diferenciada 
e depende da natureza da actividade 
de cada empresa. O fundo de maneio 
corresponde a uma margem de segu-
rança, constituída pelo excedente dos 
capitais permanentes relativamente 
ao imobilizado líquido, que vai garantir 
o equilíbrio financeiro da empresa a 
médio e longo prazo.

De forma a proporcionar o equilíbrio 
(T=0) torna-se necessário que o FM 
seja igual ao FMN, não devendo o 
primeiro ser excessivo ou insuficiente. 
Assim, cabe à relação fundamental de 
tesouraria determinar e analisar a situ-
ação de tesouraria em que a empresa 
se encontra num dado período de 
tempo. No entanto, esta situação pode 
não se verificar levando muitas vezes o 
FM a ser superior ao FMN, originando 
uma tesouraria positiva (excedentária), 
que não é aconselhável por motivos 

económicos, ou uma tesouraria negati-
va (deficitária), que é igualmente desa-
conselhada por motivos financeiros.

DEMONSTRAÇÃO DE ORIGEM 

E APLICAÇÃO DE FUNDOS

A demonstração de origem e aplica-
ções de fundos, também designada 
por mapa de financiamento, traduz-
se numa ferramenta de análise de 
grande utilidade para os analistas, pois 
revela a proveniência dos recursos da 
empresa bem como o seu modo de 
afectação em períodos consecutivos 
(Brandão, 2002). Permite verificar se 
o grau de exigibilidade das origens de 
fundos que vão financiar as aplicações 
é o adequado, de modo a que seja 
garantido o equilíbrio financeiro da 
empresa.

RÁCIOS FINANCEIROS 

A utilização do método dos rácios 
está actualmente generalizado, pois 

VARIÁVEIS FÓRMULA

Endividamento

Endividamento Total PT n

ATL n

Endividamento a Médio e Longo Prazo PMLP n

ATL n

Crescimento

Taxa de Crescimento do Activo
ATL n+1

ATL n
1

Taxa de Crescimento das Vendas
V n+1

V n
1

Dimensão Activo Total Líquido ATL n

Vendas V n

Rendibilidade Rendibilidade Económica Líquida REL n

ATL n

Rendibilidade Total do Activo RL n

ATL n

Risco Coeficiente de Variação da Rendibilidade Económica Líquida
REL n

S  REL n

Coeficiente de Variação das Vendas
V n

S  V n

Estrutura do Activo Peso do Imobilizado ITL n

ATL n

N o t a s : P T  – Passivo total;                  A T L  – Activo total líquido;  
           P M L P  – Passivo a médio e longo prazo;              V  – Vendas;
           R E L  – Resultado Económico Líquido;                 R L  – Resultado líquido;
           s  – Desvio padrão;                   I T L  – Imobilizado total líquido; 

         n  – ano do estudo (1996 a 2002).

quadro 1: variáveis utilizadas no estudo
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constitui um processo de cálculo muito 
claro e acessível que, quando utilizado 
de forma adequada, permite extrair 
conclusões relevantes sobre os aspec-
tos fundamentais analisados nas diver-
sas áreas da empresa. O método deve 
ser aplicado com cuidado e atenção, 
sob pena de conduzir a conclusões 
enviesadas ou a significados reduzidos.

Para estudar a situação económica 
e financeira de uma empresa existem 
diversos tipos de rácios no entanto, do 
ponto de vista do equilíbrio financeiro, 
interessam, sobretudo, os rácios de 
liquidez, solvabilidade e autonomia.

Os rácios de liquidez permitem ana-
lisar o equilíbrio a curto prazo através 
da comparação do valor das rubricas 
do activo circulante com o valor das 
dívidas a curto prazo. Os rácios de 
solvabilidade e autonomia procuram 
identificar se a empresa tem condições 
para manter o equilíbrio financeiro por 
um período relativamente longo. O rá-
cio de solvabilidade evidencia a relação 
existente entre o passivo e o capital 
próprio, enquanto a autonomia financei-
ra mede a parcela do activo que está a 
ser financiada com capitais próprios.

METODOLOGIA

Na metodologia procede-se à 
definição de hipóteses e variáveis e à 
descrição da amostra. 

DEFINIÇÃO DE HIPÓTESES 

E VARIÁVEIS 

As hipóteses formuladas referem-
se à relação esperada entre o endivi-
damento e os diversos determinantes 
da estrutura de capital:

• Hipótese 1: Existe uma relação 
negativa entre o crescimento e o endi-
vidamento.

Taxas elevadas de crescimento 
reduzem os fluxos de caixa livres e, 
consequentemente, os custos de 
agência, pelo que as empresas não 
têm necessidade de recorrer ao en-
dividamento para evitar os custos de 
agência do sobreinvestimento.

• Hipótese 2: Existe uma relação 
positiva entre a dimensão e o endivi-
damento.

O aumento da dimensão está mui-
tas vezes associado a uma subida da 
capacidade de crédito.

• Hipótese 3: Existe uma relação 
positiva entre a rendibilidade e o endi-

vidamento.
Maior rendibilidade pode conduzir 

à preferência por dívida, por parte 
das empresas, para que beneficiem 
do efeito financeiro de alavanca e dos 
benefícios fiscais da dívida.

• Hipótese 4: Existe uma relação 
negativa entre o risco e o endivida-
mento.

O risco deve afectar negativamente 
o nível de dívida das empresas porque 
reduz a capacidade da mesma supor-
tar os encargos financeiros.

• Hipótese 5: Existe uma relação 
positiva entre a estrutura do activo e o 
endividamento.

O peso do activo fixo no activo 
total deve variar no mesmo sentido do 
que a dívida porque pode ser utiliza-
do como garantia numa operação de 
endividamento. 

• Hipótese 6: O nível de endi-
vidamento dos vários sectores de 
actividade é explicado por diferentes 
determinantes.

Os vários sectores possuem es-
pecificidades que fazem com que as 
decisões de financiamento dependam 
de diferentes factores.

Nos estudos empíricos, os determi-

SECÇÃ0

Nº MÉDIO DE 
EMPRESAS NO 

PERIODO 
1996-2002

DESCRIÇÃO DE CAE

A 683 Agricultura, produção animal, caça e silvicultura

B 52 Pesca

C 173 Indústrias extractivas

D 4641 Indústrias transformadoras

E 82 Produção e distribuição de electricidade, de gás e de água

F 2683 Construção

G 5070
Comércio por grosso e a retalho; reparação de veículos automóveis, motociclos e de bens de uso 

pessoal e doméstico

H 286 Alojamento e restauração

I 1500 Transportes, armazenagem e comunicações

F o n t e :  Adaptado do Banco de Portugal (1996 a 2002)

quadro 2: descrição da amostra
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nantes nem sempre são medidos atra-
vés dos mesmos indicadores podendo, 
inclusivamente, utilizar-se um conjunto 
de indicadores ou apenas um. Devido 
à dificuldade em escolher as variáveis 
mais adequadas para medir cada um 
dos determinantes, em alguns casos 
optou-se por utilizar duas variáveis. 

AMOSTRA

A amostra é composta por dados 
contabilísticos médios dos sectores A 
a I, no período de 1996 a 2002, obtidos 
na base QSS (Quadros de Situação 
Sectoriais) do Banco de Portugal.

TRATAMENTO E ANÁLISE 

DE DADOS

ANÁLISE FINANCEIRA 

DA AMOSTRA

Após tratamento da informação, 
foi possível verificar que na maioria 
dos sectores analisados o imobilizado 
representa mais de 50% do activo. O 
activo circulante só apresenta um peso 
superior ao do imobilizado nos sec-
tores D, F e G. Os sectores E e F são 
aqueles em que o activo fixo regista, 
respectivamente, a maior e a menor 
importância relativa (86,0% e 23,0%). 

O financiamento das aplicações é feito, 
essencialmente, com capitais alheios, 
sendo de realçar a importância do pas-
sivo a curto prazo. O sector C é o que 
recorre menos ao capital alheio (51,1%) 
e o F o que mais se socorre desta 
forma de financiamento (74,4%).

No período em análise, apenas o 
sector E apresenta uma redução da 
dimensão média das empresas que o 
compõem (-49,6%), embora o sector 
B evidencie uma subida muito ligeira 
(5,6%). Em média, as empresas do 
sector I são as que mais crescem, se-
guidas pelas empresas dos sectores F 

A B C D E F G H I

Variação do Activo 178,8 5,6 36,0 133,1 -49,6 287,4 248,2 72,3 350,2

Coef. Variação do Activo 44,4 32,1 62,1 43,4 20,3 59,4 60,5 34,3 57,5

Fonte: Dados tratados pelas autoras

R U B R I C A S A B C D E F G H I

Imobilizado Líquido 53,4 59,4 64,1 47,9 86,0 23,0 28,5 78,9 75,0

Activo Circulante 46,6 40,6 35,9 52,1 14,0 77,0 71,5 21,1 25,0

Capital Próprio 43,1 29,1 48,9 41,9 42,2 25,6 28,4 45,0 28,2

Dívidas a M/L Prazo 18,5 10,3 17,5 14,7 27,5 18,8 11,5 23,1 29,9

Dívidas a C/ Prazo 38,4 60,6 33,6 43,4 8,0 55,6 60,1 31,9 41,9

Fonte: Dados tratados pelas autoras

R U B R I C A S A B C D E F G H I

Imobilizado Líquido -10,9 5,4 -3,6 -2,2 -7,7 8,9 11,5 -8,6 -3,0

Activo Circulante 10,9 -5,4 3,6 2,2 7,7 -8,9 -11,5 8,6 3,0

Capital Próprio 7,7 -12,7 -3,0 0,8 -13,3 1,0 1,3 -10,8 -7,9

Dívidas a M/L Prazo -3,2 3,7 -6,9 -3,4 -2,7 3,2 0,9 7,4 -5,9

Dívidas a C/ Prazo -4,5 9,0 9,9 43,4 16,0 -4,2 -2,2 3,4 13,8

Fonte: Dados tratados pelas autoras

quadro 3: estrutura média dos balanços dos sectores A a I no período 1996-2002 (unidade: %)

quadro 4: variações ocorridas na dimensão média das empresas dos sectores A a I no período 1996-2002 (unidade: %)

quadro 5: : variações ocorridas na estrutura média dos balanços dos sectores A a I no período 1996-2002 (unidade: pontos percentuais)
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e G (350,2%, 287,4% e 248,2%, respec-
tivamente). O sector E é o mais estável 
com um coeficiente de variação de 
20,3% e o C o mais instável com 62,1%.

Assiste-se a um aumento do peso 
do imobilizado nos sectores B, F e G e 
redução nos restantes. Relativamente 
ao total das origens, houve uma ten-
dência para o capital próprio e as dívi-
das a médio e longo prazo perderem 
importância (descida em 5 sectores) e 
para as dívidas a curto prazo ganharem 
peso (subida em 6 sectores).

Verifica-se, em todos os sectores, 
uma diminuição da rendibilidade do 
activo entre 1996 e 2002. Relativamen-
te à autonomia financeira a tendência 
geral foi para uma subida, exceptu-
ando-se os casos dos sectores H e I. 
Apenas os sectores B e E apresentam 

um fundo de maneio negativo nos dois 
anos (cobertura do imobilizado inferior 
a 100%).

ANÁLISE DAS CORRELAÇÕES

Nos quadros seguintes são apre-
sentados os resultados das correla-
ções entre o endividamento a médio 
e longo prazo e total e os potenciais 
determinantes. Apesar de se ter 
procedido à análise das correlações 
em todos os sectores e com todas as 
variáveis, optou-se pela apresentação 
apenas dos resultados em que se 
obtiveram relações estatisticamente 
significativas. 

O determinante crescimento não 
apresenta qualquer relação significativa 
com o endividamento a médio e longo 
prazo dos sectores analisados. No 

sector E não foi encontrada qualquer 
relação entre os determinantes e o 
endividamento a médio e longo prazo. 

O determinante risco não parece 
afectar o endividamento total dos dife-
rentes sectores. O endividamento total 
dos sectores B, D, F e G não registou 
qualquer correlação com as variáveis 
estudadas.

Os determinantes analisados expli-
cam melhor o endividamento a médio 
e longo prazo do que o endividamento 
total uma vez que, no primeiro caso 
(quadro7), obtiveram-se dezoito cor-
relações significativas (quinze para um 
nível de confiança de 95% e três para 
um nível de confiança de 90%) e, no 
segundo caso (quadro 8), apenas onze. 

Os resultados obtidos permitem 
confirmar as hipóteses 1 a 5 em 

VA R I Á V E I S A B C D F G H I

Dimensão (activo) -0,857* -0,815* -0,728** 0,830* 0,808* 0,910*

Dimensão (vendas) -0,776* -0,710** 0,812* 0,814*

Rendib. Econ. Líq. -0,927*

Rendib. Total Activo -0,724**

Risco (vendas) -0,863*

Peso do Imobilizado 0,905* 0,783* 0,846* -0,898* 0,825*

Notas:(1)Os valores do quadro correspondem ao coeficiente de Pearson (R).
            (2) * Correlação significativa para um nível de 5%;
               ** Correlação significativa para um nível de 10%.
Fonte: Dados tratados pelas autoras

A B C D E F G H I

1996 2002 1996 2002 1996 2002 1996 2002 1996 2002 1996 2002 1996 2002 1996 2002 1996 2002

REL 1,2 0,4 0,5 -1,0 2,8 2,0 4,1 2,7 4,3 2,0 4,9 4,4 6,3 4,5 2,2 2,0 2,7 1,7

AF 19,2 27,0 22,3 28,4 30,5 34,3 25,3 32,0 17,4 20,4 17,4 23,2 20,2 26,9 35,4 32,7 31,4 30,7

CI 111,3 107,5 96,9 96,3 105,7 105,4 116,9 116,3 90,9 92,5 169,7 158,7 174,6 157,5 102,2 98,7 114,8 117,1

N o t a s :  ( 1) Valores correspondentes à mediana da amostra.
                 (2) REL = Rendibilidade Económica Líquida = Resultado Económico Líq./Activo Económico
             AF = Autonomia Financeira = Capital Próprio/Activo Total Líquido
                 CI = Cobertura do Imobilizado = Capital Permanente/Imobilizado Bruto
Fonte: Banco de Portugal (1996, 2002)

quadro 6: alguns rácios económicos e financeiros dos sectores A a I nos anos de 1996 e 20023 (unidade: %)

quadro 7: correlações das variáveis com o endividamento a médio e longo prazo nos sectores A a I
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catorze situações. Os determinantes 
dimensão, rendibilidade e estrutura do 
activo registam correlações com sinais 
contrários ao previsto.

Conforme esperado (hipótese 1), o 
crescimento médio do sector C relacio-
na-se negativamente com o endivida-
mento a médio e longo prazo, porque 
os aumentos do activo e das vendas 
foram acompanhados por acréscimos 
dos capitais próprios, resultantes de 
aumentos de capital e de resultados.

A dimensão, medida através do 
valor do activo, apresenta uma relação 
negativa com o endividamento a 
médio e longo prazo nos sectores A, 
C e D  e positiva nos sectores F, G e 
H. A relação negativa, evidenciada 
nos primeiros sectores, contraria a 
hipótese 2 mas pode ser justificada 
pela abaixamento das necessidades 
de capitais permanentes motivado 
pela pequena alteração da estrutura 
financeira destes sectores, uma vez 
que o aumento da dimensão fez-se, 
essencialmente, através do aumento 
do activo circulante (quadro 5). Nos 
sectores F e G o aumento da dimensão 
deve-se, em maior grau, ao activo fixo. 
A situação do sector H é diferente por-
que as rubricas do balanço que mais 
aumentaram foram o activo circulante 
e as dívidas a terceiros a médio e longo 
prazo, podendo a subida desta última 
rubrica servir para compensar a desci-
da do peso do capital próprio.

Relativamente ao endividamento 
total, a dimensão também regista 

correlações com sinais distintos, ne-
gativos nos sectores A e C  e positivos 
em H e I. Enquanto nos dois primeiros 
sectores os aumentos do activo são 
financiados, principalmente, com capi-
tais próprios , nos dois últimos são-no 
através de capitais alheios (recorde-se 
que a autonomia financeira destes sec-
tores baixou no período em análise).

Aumentos da rendibilidade pro-
vocam reduções do nível de endivi-
damento a médio e longo prazo dos 
sectores D e G e total do sector E o 
que contraria a hipótese 3 mas vai 
de encontro à teoria da hierarquia do 
financiamento e aos resultados obtidos 
em diversos estudos empíricos.

Tal como previsto na hipótese 4, o 
risco afecta negativamente o endivida-
mento do sector C.

A estrutura do activo explica o nível 
de endividamento a médio e longo 
prazo da maior parte dos sectores 
(A, B, G, H e I). No entanto, o sector H 
apresenta uma relação contrária à dos 
restantes sectores e à hipótese formu-
lada (hipótese 5) o que poderá signi-
ficar que as empresas de alojamento 
e restauração preferem financiar a 
compra de imobilizado com fundos 
próprios. No que diz respeito à relação 
entre o endividamento total e o peso 
do imobilizado, a mesma é positiva no 
sector A e negativa nos sectores C, 
E e H. Esta situação permite concluir 
que os sectores C e E, tal como o H, 
normalmente financiam os investimen-
tos em activo fixo com capital próprio 

o que é compreensível visto tratar-se 
de sectores de capital intensivo.

Relativamente à hipótese 6 verifica-
se que os determinantes utilizados 
no estudo não são comuns a todos 
os sectores nem afectam o nível de 
endividamento dos diferentes sectores 
do mesmo modo. O atributo dimensão 
é o que figura mais vezes como deter-
minante do endividamento, surgindo 
em seis sectores na análise a médio 
e longo prazo e em quatro sectores 
na análise do endividamento total. O 
atributo estrutura do activo, também, 
figura como um dos principais deter-
minantes do endividamento, apresen-
tando uma relação significativa com o 
endividamento a médio e longo prazo 
de cinco sectores e com o endivida-
mento total de quatro sectores.  No 
entanto, o sinal da relação destes dois 
determinantes com o endividamento 
não é sempre igual, revelando-se ora 
positivo ora negativo.

CONCLUSÕES

Da realização do trabalho, con-
clui-se que não há nenhuma teoria 
financeira que, isolada, consiga expli-
car o comportamento da dívida das 
empresas. Para a compreensão desta 
problemática é necessário considerar 
o contributo de cada uma delas. 

Diversos testes teóricos e empíricos 
têm dado origem ao surgimento de 
determinantes potenciamente influen-
ciadores do modo de financiamento 
das empresas, dos quais se salientam 
o crescimento, a dimensão, a rendibili-
dade, o risco, a estrutura do activo e o 
sector de actividade.

Outro aspecto não descurado pelas 
empresas aquando das suas decisões 
de financiamento é o equilíbrio finan-
ceiro, para tal existem três técnicas de 
grande utilidade: a relação fundamen-
tal de tesouraria; a DOAF; e os rácios 
financeiros.

Dos determinantes estudados, a 
dimensão e a estrutura do activo apre-
sentam uma influência significativa 
na estrutura de capital da maioria dos 

VA R I Á V E I S A B E H I

Crescimento (activo) -0,848*

Crescimento (vendas) -0,862*

Dimensão (activo) -0,827* -0,863* 0,915* 0,761*

Rendib. Econ. Líq. -0,796*

Peso do Imobilizado 0,824* -0,921* -0,871* -0,940*

Notas: (1) Os valores do quadro correspondem ao coeficiente de Pearson (R).
            (2)* Correlação significativa para um nível de 5%
Fonte: Dados tratados pelas autoras

quadro 8: correlações das variáveis com o endividamento total nos sectores A a I
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sectores. A rendibilidade, o cresci-
mento e o risco observam um número 
inferior de correlações, o que sugere 
que detêm uma influência menor nas 
decisões de financiamento de cada 
sector. Os níveis de endividamento 
divergem de sector para sector e não 
são explicadas pelos mesmos determi-
nantes nem da mesma forma, o que in-
dicia a existência de um determinante, 
designado de sector de actividade que, 
em conjunto com os restantes, explica 
as diferenças intersectoriais.

1  Na literatura financeira as expressões 

estrutura de capital e estrutura financeira 

têm significados diferentes, enquanto a pri-

meira diz respeito às origens de fundos a lon-

go prazo a segunda refere-se às origens de 

fundos totais. Neste estudo, à semelhança 

do que acontece em muitos outros, as duas 

expressões são utilizadas indistintamente.

2  As empresas são classificadas em 

várias classes dependendo do risco das 

mesmas. A classe K diz respeito a uma clas-

sificação em que as empresas apresentam 

um idêntico nível de risco e rendibilidade.

3  Não são apresentados outros rácios 
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