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O DESDOBRAMENTO DA ALAVANCA 
FINANCEIRA NAS COMPONENTES 
OPERACIONAL E DE FINANCIAMENTO

Regra geral, os estudos sobre a alavanca financeira não 

distinguem nem as origens nem as aplicações de capi-

tais alheios quanto ao tipo de actividade que as originou. 

Neste estudo pretende-se separar o efeito da dívida re-

sultante de actividades de financiamento do resultante 

de actividades de exploração, através do cálculo da ala-

vanca do passivo de financiamento e do passivo opera-

cional e análise do seu efeito na rendibilidade financeira.

A análise incide em quatro empresas portuguesas de grande 

dimensão, pertencentes a diferentes sectores de actividade: 

Cimpor, Portugal Telecom, Modelo Continente e Somague. 

Demonstra-se que o efeito financeiro de alavanca operacional é 

importante na explicação da variação da rendibilidade do capi-

tal próprio, especialmente nas empresas que se financiam num 

grau elevado através do crédito comercial.

ESTUDO DA ALAVANCA FINAN-

CEIRA NAS COMPONENTES 

OPERACIONAL E DE FINANCIA-

MENTO

RENDIBILIDADE DO CAPITAL 

PRÓPRIO

A rendibilidade do capital próprio 
(RCP), também designada de rendibili-
dade financeira, traduz a remuneração 
do capital investido pelos accionistas 
sendo, tradicionalmente, avaliada atra-
vés do rácio entre o resultado líquido e 
o capital próprio (RL/CP). Assim, a RCP 
depende do nível do CP e do RL obtido 
durante o exercício. Por sua vez, o RL 
resulta de factores de ordem económi-

 INTRODUÇÃO

O estudo do efeito financeiro de 
alavanca nas componentes operacio-
nal e de financiamento revela-se de 
grande importância na compreensão 
da evolução da rendibilidade dos 
capitais próprios na medida em que 
esta depende da dívida que visa o 
financiamento das operações mas, 
também, da que resulta da actividade 
normal da empresa. Destaca-se, as-
sim, a influência da gestão financeira 
de curto prazo na rendibilidade dos 
capitais próprios.

ca (resultados operacionais), financeira 
e macroeconómica (custos financeiros 
de financiamento), fiscal (imposto so-
bre o rendimento) e inorgânica (resulta-
dos extraordinários) (Menezes, 2001).

A ALAVANCA FINANCEIRA DO PAS-

SIVO OPERACIONAL E DO PASSIVO 

DE FINANCIAMENTO

A alavanca financeira traduz a 
influência da estrutura financeira sobre 
o desempenho da empresa e expli-
ca a diferença entre a rendibilidade 
económica, resultante das activida-
des operacionais, e a rendibilidade 
financeira. No entanto, a alavanca 
financeira que, normalmente, surge na 
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literatura não distingue a origem dos 
capitais alheios obtidos. Os fundos 
aplicados pelas empresas podem 
resultar de actividades operacionais ou 
de financiamento. Do mesmo modo, o 
activo também pode classificar-se na 
componente operacional e financeira. 
Enquanto uma parte do passivo deve-
se a operações de financiamento (e.g., 
empréstimos bancários e empréstimos 
por obrigações), outra parte (e.g., 
fornecedores c/c e adiantamentos de 
clientes) resulta de transacções que 
ocorrem na condução das operações 
(Nissim e Penman, 2003).

Para analisar a rendibilidade e ava-
liar as empresas são relevantes dois 
tipos de alavanca, uma associada às 
actividades de exploração e outra às 
actividades de financiamento. 

Nissim e Penman (2003) demons-
tram que o passivo operacional conse-
gue explicar melhor as diferenças de 
rendibilidade inter-empresas e provoca 
um alavancamento da rendibilidade su-
perior ao passivo de financiamento. 

MODELO ADITIVO DO EFEITO 

FINANCEIRO DE ALAVANCA

O efeito financeiro de alavanca 
depende da estrutura financeira da 
empresa (peso do passivo no capital 
próprio - P/CP) e da relação que se 
estabelece entre a rendibilidade do 
activo operacional (RAO) e o custo do 
passivo (i). Através do modelo aditivo 
do efeito financeiro de alavanca é pos-
sível identificar o efeito do endivida-
mento sobre a RCP:

RCP = RAO + [(P/CP) × (RAO – i)]1 (1)
Fonte: Adaptado de Menezes (2001: 76)

Sendo,
RCP – Rendibilidade do Capital 

Próprio;
RAO – Rendibilidade do Activo 

Operacional;
P  – Passivo;
CP  – Capital Próprio;
i  – Custo do Passivo (Encargos 

Financeiros/Passivo).
Partindo deste modelo, e recorren-

do à metodologia proposta por Nissim 

e Penman (2003), é possível chegar 
ao efeito financeiro de alavanca do 
passivo operacional e do passivo de 
financiamento (EFAPO e EFAPF). Para 
isso, torna-se necessário calcular a 
rendibilidade do activo operacional 
líquido (RAOL), a alavanca do passi-
vo operacional (APO) e do passivo 
de financiamento (APF) e o custo do 
passivo operacional (im) e do passivo 
de financiamento (if).

DESDOBRAMENTO DAS RUBRICAS 

DO BALANÇO E DA DEMONSTRA-

ÇÃO DE RESULTADOS

O activo financeiro (AF) é composto 
pelas disponibilidades (caixa, depó-
sitos e títulos negociáveis), emprés-
timos concedidos a médio e longo 
prazo e investimentos em empresas 
participadas e noutros activos fixos 
adquiridos para venda (acções, obri-
gações, terrenos, etc.). As principais 
rubricas do activo operacional (AO) 
são os clientes, as existências e o 
imobilizado corpóreo, podendo o seu 
valor ser obtido por diferença entre o 
activo total (AT) e o activo financeiro 
(AO=AT-AF). É considerado passivo de 
financiamento (PF) apenas aquele que 
gera dinheiro para as operações, como 
é o caso dos empréstimos bancários, 
do papel comercial de curto prazo e 
das obrigações2. O passivo operacional 
(PO) decorre da actividade da empresa 
incluindo, entre outros, fornecedores 
correntes, adiantamentos de clientes, 
dívidas ao pessoal, proveitos diferidos, 
acréscimos de custos e provisões para 
pensões. 

O valor do capital próprio é apurado 
como se segue:

CP = (AO - PO) - (PF - AF) = AOL 
- PFL (2)

Sendo,
CP  – Capital Próprio;
AO  – Activo Operacional;
PO  – Passivo Operacional;
PF  – Passivo de Financiamento;
AF  – Activo Financeiro;
AOL – Activo Operacional Líquido;
PFL – Passivo de Financiamento Líquido.

Esta equação reagrupa o activo e o 
passivo em actividades operacionais 
e financeiras. Como se pode verificar, 
o activo operacional líquido (AOL) 
corresponde à diferença entre o activo 
operacional e o passivo operacional. 
Por sua vez, o passivo de financia-
mento líquido (PFL) traduz o passivo 
de financiamento subtraído do activo 
financeiro.

A demonstração de resultados 
também pode ser reformulada para 
distinguir o rendimento proveniente 
das actividades operacionais das acti-
vidades de financiamento:

RL = RO - DFL (3)
Sendo,
RL – Resultado Líquido;
RO – Resultado Operacional;
DFL – Despesas de Financiamento 

Líquidas.
O resultado operacional (RO) tem 

origem nas operações de exploração e 
as despesas de financiamento líquidas 
(DFL) advêm do financiamento das 
operações, englobando os encargos 
financeiros após impostos, os divi-
dendos preferenciais e os interesses 
minoritários subtraídos dos provei-
tos financeiros após impostos e dos 
ajustamentos em títulos negociáveis. 
Caso o valor dos proveitos financeiros 
supere o valor dos custos financeiros, 
as despesas de financiamento líquidas 
apresentam-se negativas. 

RENDIBILIDADE DO ACTIVO 

OPERACIONAL LÍQUIDO E CUSTO 

DO PASSIVO DE FINANCIAMENTO

As equações (2) e (3) permitem 
gerar indicadores para a rendibilidade 
operacional após impostos (RAOL) e 
para o custo do passivo de financia-
mento (if):

RAOL = RO / AOL (4)
if = DFL / PFL (5)
Sendo,
RAOL – Rendibilidade do Activo 

Operacional Líquido;
RO – Resultado Operacional;
if – Custo do Passivo de Financia-

mento;
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DFL – Despesas de Financiamento 
Líquidas;

PFL – Passivo de Financiamento 
Líquido.

De acordo com o rácio anterior (4), 
as empresas podem aumentar a RAOL 
negociando com os fornecedores um 
aumento do crédito3. Deste modo, 
conseguem ainda reduzir o montante 
que os accionistas necessitam de 
investir no negócio. O custo do passivo 
(5) representa a taxa de juro a suportar 
nas actividades de financiamento.

ALAVANCA DO PASSIVO 

OPERACIONAL E O SEU EFEITO NA 

RENDIBILIDADE OPERACIONAL

Enquanto o passivo de financia-
mento alavanca a RCP, o passivo 
operacional alavanca a rendibilidade 
das operações de exploração, ou seja, 
a RAOL. Assim, quanto maior o passivo 
operacional de uma empresa relati-
vamente ao activo operacional, mais 
elevada é a RAOL, considerando que 
o resultado operacional se mantém 
constante. A intensidade do uso do 
passivo operacional no investimento 
base é a alavanca do passivo opera-
cional:

APO = PO / AOL (6)
Sendo,
APO – Alavanca do Passivo Opera-

cional;
PO – Passivo Operacional;
AOL – Activo Operacional Líquido.
Apesar dos fornecedores normal-

mente não cobrarem juros sobre o 
crédito, a utilização do passivo opera-
cional, com o objectivo de aumentar a 
taxa de retorno das operações, pode 
ter custos, uma vez que o aumento do 
crédito concedido pode ser acom-
panhado pela subida dos preços dos 
bens e serviços. Reconhecendo a 
dificuldade em identificar este custo 
Nissim e Penman (2003) sugerem a uti-
lização de uma taxa observável, a taxa 
de juro sem risco do mercado (im). O 
montante que os fornecedores podem, 
implicitamente, cobrar pelo crédito é 
dado pela seguinte equação: 

JMPO = PO x im (7)
Sendo,
JMPO – Juros de Mercado do Passi-

vo Operacional;
PO – Passivo Operacional;
im – Custo do endividamento a curto 

prazo no mercado.
Para analisar o efeito da alavanca 

do passivo operacional na rendibilida-
de operacional, pode-se definir: 

RAO = (RO + JMPO) / AO (8)
Sendo,
RAO– Rendibilidade do Activo 

Operacional;
RO – Resultado Operacional;
JMPO – Juros de Mercado do Passi-

vo Operacional;
AO– Activo Operacional.
O numerador da RAO é ajustado 

através da adição do custo implícito do 
crédito comercial ao resultado opera-
cional. Se os fornecedores cobrarem 
por inteiro o custo implícito do crédito, 
a RAO é igual à que a empresa obteria 
se não fosse alavancada operacional-
mente.

A RAOL pode ser expressa da 
seguinte forma:

RAOL = RAO + [APO × (RAO – im)] (9)
Sendo,
RAOL– Rendibilidade do Activo 

Operacional Líquido;
RAO – Rendibilidade do Activo 

Operacional;
APO – Alavanca do Passivo Opera-

cional;
im – Custo do endividamento a curto 

prazo no mercado.
O efeito financeiro de alavanca 

do passivo operacional (EFAPO) na 
rendibilidade operacional é determina-
do pelo nível da alavanca do passivo 
operacional e pela diferença entre a 
RAO e a taxa de juro a curto prazo, 
podendo ser positivo ou negativo. Se a 
RAO for superior ao custo do endivi-
damento a curto prazo, as empresas 
podem aumentar a RAOL através de 
acréscimos na alavanca do passivo 
operacional. 

ALAVANCA DO PASSIVO DE 

FINANCIAMENTO E O SEU EFEITO 

NA RENDIBILIDADE DOS CAPITAIS 

PRÓPRIOS

Das expressões (2) a (5) resulta que 
a RCP depende da RAOL e do custo da 
dívida: 

RCP = [(AOL / CP) × RAOL] – [(PFL / 
CP) × if] (10)

Sabendo que:
APF = PFL / CP (11)
A equação (10) pode ser apresenta-

da do seguinte modo: 
RCP = RAOL + [APF × (RAOL – if)] (12)
Sendo,
RCP – Rendibilidade do Capital 

Próprio;
AOL – Activo Operacional Líquido;
CP – Capital Próprio;
RAOL – Rendibilidade do Activo 

Operacional Líquido;
PFL – Passivo de Financiamento 

Líquido;
if – Custo do Passivo de Financia-

mento;
APF – Alavanca do Passivo de 

Financiamento.
A alavanca do passivo de financia-

mento mede o peso da dívida prove-
niente de actividades de financiamento 
relativamente ao total do capital 
próprio. Se o activo financeiro for su-
perior ao passivo de financiamento, a 
alavanca do passivo de financiamento 
é negativa. 

O efeito financeiro de alavanca do 
passivo de financiamento (EFAPF) pode 
ser favorável ou desfavorável depen-
dendo dos valores da alavanca do pas-
sivo de financiamento e da diferença 
entre a RAOL e o custo da dívida.

ALAVANCA TOTAL E O SEU EFEITO 

NA RENDIBILIDADE DO CAPITAL 

PRÓPRIO

A alavanca total (AT) combina o 
passivo operacional (PO) e o passivo 
de financiamento líquido (PFL):

AT = (PFL + PO) / CP (13)
Sendo,
AT – Alavanca Total;
PFL – Passivo de Financiamento 



Líquido;
PO – Passivo Operacional;
CP – Capital Próprio.
O custo do passivo total é dado 

pela seguinte expressão:
i = (DFL + JMPO) / (PFL + PO) (14)
Sendo,
i – Custo do Passivo Total;
DFL – Despesas de Financiamento 

Líquidas;
JMPO – Juros de Mercado do Passi-

vo Operacional;
PFL  – Passivo de Financiamento 

Líquido;
PO  – Passivo Operacional.
A equação da RCP corresponde à 

fórmula apresentada em (1) e é similar 
às fórmulas (9) e (12).

A análise da alavanca financeira nas 
componentes operacional e de finan-
ciamento deve apoiar-se nas equações 
(1), (9) e (12).

 ESTUDO EMPÍRICO

METODOLOGIA

Os dados secundários utilizados 
foram retirados das Demonstrações 
Financeiras de 2001 a 2004, de quatro 
empresas de grande dimensão cotadas 
na bolsa. As empresas, pertencentes a 
diferentes sectores de actividade, são 
as seguintes: Cimpor - Cimentos de 
Portugal, E.P. (CAE 26510 - Fabricação 
de Cimento); Portugal Telecom, SGPS, 
S.A. (CAE 64200 - Telecomunicações); 
Modelo Continente SGPS, S.A. (52111 
- Comércio a Retalho em Supermer-
cados e Hipermercados) e Somague, 
SGPS, S.A. (CAE 45212 - Construção e 
Engenharia Civil).

Os dados são analisados de acordo 
com o método proposto por Nissim e 
Penman (2003).

CARACTERIZAÇÃO ECONÓMICA E 

FINANCEIRA DAS EMPRESAS

De modo a caracterizar a situação 
económico-financeira das empresas 
estudadas, procede-se à comparação 

entre os indicadores das empresas e 
os indicadores dos respectivos secto-
res de actividade através dos Quadros 
de Situação Sectoriais do Banco de 
Portugal (2001, 2002a, 2003 e 2004).

Em termos de autonomia financeira4  
Cimpor regista os valores mais eleva-
dos e a Modelo Continente e a Soma-
gue os valores mais baixos (Quadro 
1). De uma forma geral, as empresas 
em análise endividam-se mais do que 
a média das empresas do respectivo 
sector de actividade. 

Os aumentos (reduções) dos 
montantes de activo fixo são, normal-
mente, acompanhados por variações 
negativas (positivas) da autonomia 
financeira. Esta situação só não ocorre 
com a Portugal Telecom – no período 
considerado, o activo fixo registou 
uma descida de 38% e a autonomia 
financeira passou de 0,265 para 0,209 
– porque a redução da dívida (21%) foi 
inferior à redução do capital próprio 
(42%).

CIMPOR
SECTOR 

FABRICAÇÃO 
DE CIMENTO

PORTUGAL 
TELECOM

SECTOR 
TELE

COMUNICAÇÕES

MODELO 
CONTINENTE

SECTOR 
COMÉRCIO 
A RETALHO

SOMAGUE SECTOR 
CONSTRUÇÃO

2001 0,372 0,474 0,265 0,354 0,148 0,134 0,197 0,267

2002 0,284 0,497 0,227 0,276 0,169 0,179 0,156 0,285

2003 0,311 0,485 0,217 0,271 0,152 0,199 0,153 0,278

2004 0,306 0,394 0,209 0,308 0,197 0,216 0,131 0,295

quadro 1: autonomia financeira

CIMPOR
SECTOR 

FABRICAÇÃO 
DE CIMENTO

PORTUGAL 
TELECOM

SECTOR 
TELE

COMUNICAÇÕES

MODELO 
CONTINENTE

SECTOR 
COMÉRCIO 
A RETALHO

SOMAGUE SECTOR 
CONSTRUÇÃO

2001 9,2% 13,3% 6,4% 9,4% 9,7% -18,4% 3,2% 1,1%

2002 8,5% 15,1% 9,0% 5,9% 8,5% -17,8% 2,3% 1,9%

2003 9,4% 10,3% 9,4% 7,6% 7,9% -12,2% 2,6% 2,1%

2004 7,8% 8,5% 10,2% 10,9% 8,1% -10,2% 1,6% 2,0%

quadro 2: rendibilidade económica
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Em 2001 e 2003 a Modelo Conti-
nente apresenta os níveis de endivi-
damento mais elevados, situação que 

poderá estar associada à existência 
de uma alavanca financeira favorá-
vel na medida em que esta empresa 

apresenta uma RCP muito superior à 
rendibilidade económica (Quadros 2 e 
3). Leland e Pyle (1977) acrescentam 

CIMPOR
SECTOR 

FABRICAÇÃO 
DE CIMENTO

PORTUGAL 
TELECOM

SECTOR 
TELE

COMUNICAÇÕES

MODELO 
CONTINENTE

SECTOR 
COMÉRCIO 
A RETALHO

SOMAGUE SECTOR 
CONSTRUÇÃO

2001 12,6% 25,5% 6,6% 19,7% 37,2% 3,2% 6,4% 6,3%

2002 18,6% 23,8% 12,6% 4,0% 27,2% 18,2% 5,1% 10,7%

2003 19,4% 21,1% 8,2% 7,8% 22,5% 18,7% 6,4% 10,2%

2004 19,2% 24,5% 18,5% 15,8% 26,1% 16,9% 1,5% 13,7%

quadro 3: rendibilidade do capital próprio
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gráfico 1: repartição das aplicações e das origens da Cimpor
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que o aumento da dívida pode dever-
se à implementação de projectos 
vantajosos para a empresa, traduzin-
do, assim, uma subida dos fluxos de 
tesouraria futuros. 

No caso da Somague, o elevado 
endividamento, com tendência para 
a subida, pode dever-se ao forte 
crescimento registado no período (o 
activo cresceu 43%). No seu trabalho, 
Baptista (1997) justifica deste modo 
a relação positiva encontrada entre o 
crescimento e o endividamento. 

Relativamente à rendibilidade eco-
nómica  não há diferenças significati-
vas entre a Cimpor, a Portugal Telecom 
e a Modelo Continente (Quadro 2). 
Contudo, a Somague apresenta, em 

todos os anos, as taxas de rendibilida-
de mais baixas.

Na maioria dos casos, a rendibilida-
de económica registada pelas quatro 
empresas em análise é superior à 
média do sector. Exceptuam-se os 
casos da Cimpor, em todo o período, 
da Portugal Telecom, em 2001 e 2004, 
e da Somague em 2004.

A RCP das quatro empresas é, 
quase sempre, superior à rendibilida-
de económica o que é motivado pela 
existência de um efeito financeiro de 
alavanca positivo. A Modelo Conti-
nente apresenta, em todo o período, 
a maior RCP, sendo a mesma cerca 
de três vezes superior à rendibilidade 
económica (Quadro 3).

A evolução da RCP e da rendibilida-
de económica, quase sempre coinci-
dente, só não o é em 2002 na Cimpor 
e em 2003 na Portugal Telecom (em 
2002 a rendibilidade económica da 
Cimpor desceu e a RCP subiu, em 2003 
a rendibilidade económica da Portugal 
Telecom subiu e a RCP desceu). 

Comparativamente com o respec-
tivo sector, as empresas em estudo 
estão bem posicionadas apresentando 
em metade dos casos (oito) uma RCP 
superior à média do sector.

DESAGREGAÇÃO DO BALANÇO 

NAS COMPONENTES OPERACIO-

NAL E DE FINANCIAMENTO

A desagregação do balanço nas 
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gráfico 3 : repartição das aplicações e origens do Modelo Continente

DESDOBRAMENTO DA ALAVANCA FINANCEIRA NAS COMPONENTES OPERACIONAL E DE FINANCIAMENTO

20%

80%

40%

60%

0%

P
ER

C
EN

TA
G

EM

100%

ACTIVO OPERACIONAL

9088 88 88

ACTIVO FINANCEIRO

1012 12 12

CAPITAL PRÓPRIO

1620 15 13

PASSIVO OPERACIONAL

5249
57 52

PASSIVO DE FINANCIAMENTO

3231 28
35

2001 2002 2003 2004

gráfico 4 : repartição das aplicações e origens da Somague



28 29 dos algarves

componentes operacional e de finan-
ciamento permite verificar que todas 
as empresas analisadas apresentam 
um activo operacional superior ao 
activo financeiro, sendo a Portugal Te-
lecom a empresa a registar os valores 
relativos mais baixos (aproximadamen-
te 80%) (Gráficos 1 a 4). 

O passivo de financiamento cons-
titui a principal origem de fundos da 
Cimpor, Portugal Telecom e Modelo 
Continente representado, em média, 
mais de 40% dos fundos utilizados . No 
caso da Somague a principal origem 
de fundos é o passivo operacional com 
um peso médio de 53%. 

ANÁLISE DAS HIPÓTESES

HIPÓTESE 1: 

Das empresas em estudo, a Modelo 
Continente é a que regista os valores 
mais elevados no efeito financeiro 
de alavanca do passivo operacional 
(EFAPO). 

A colocação desta hipótese está 
associada ao facto das empresas que 
se dedicam ao comércio a retalho 
em supermercados e hipermercados 
praticarem um prazo de pagamento 
muito superior ao de recebimento 
(de acordo com o Banco de Portugal 
os prazos praticados neste sector de 
actividade foram, em 2004, de 50 e 0 
dias, respectivamente).

Os cálculos revelam que a Modelo 
Continente é a empresa que regista o 
valor mais elevado no EFAPO em todos 
os anos (Quadros 4 a 7). 

HIPÓTESE 2: 
Das empresas em estudo, a Cimpor 

é a que regista os valores mais eleva-
dos no efeito financeiro de alavanca do 
passivo de financiamento (EFAPF).

O teste desta hipótese deve-se ao 
facto da estrutura financeira da Cimpor 
depender, em média, mais do passivo 
de financiamento do que acontece nas 
outras empresas.

Os Quadros 8 a 11 confirmam que, 
entre as empresas em análise, a Cim-
por é a que apresenta os valores mais 
elevados no EFAPF em 2002, 2003 e 
2004. Em 2002 regista um valor idênti-
co ao da Modelo Continente. Em 2001, 
a Cimpor apresenta o segundo valor 
mais elevado (0,040), sendo superada 
pela Modelo Continente (0,218) que 
regista uma alavanca do passivo de 
financiamento muito superior devido, 
essencialmente, ao reduzido peso do 
capital próprio (ver Gráficos 1 a 4).

HIPÓTESE 3: 
Nas empresas analisadas o EFAPO 

na RCP é superior ao EFAPF. 
O teste desta hipótese visa verificar 

se os resultados obtidos por Nissim e 

RAO APO im
7 EFAPO RAOL

2001 0,075 0,227 0,028 0,011 0,086

2002 0,075 0,364 0,022 0,019 0,094

2003 0,084 0,236 0,015 0,016 0,101

2004 0,072 0,296 0,017 0,016 0,088

quadro 4: efeito financeiro de alavanca do passivo operacional da Cimpor

RAO APO im EFAPO RAOL

2001 0,038 0,514 0,028 0,005 0,044

2002 0,059 0,528 0,022 0,019 0,078

2003 0,048 0,649 0,015 0,021 0,069

2004 0,087 0,729 0,017 0,051 0,138

quadro 5: efeito financeiro de alavanca do passivo operacional da Portugal Telecom

RAO APO im EFAPO RAOL

2001 0,098 0,812 0,028 0,057 0,155

2002 0,114 0,718 0,022 0,066 0,180

2003 0,078 0,925 0,015 0,058 0,136

2004 0,091 1,033 0,017 0,077 0,169

quadro 6: efeito financeiro de alavanca do passivo operacional da Modelo Continente

RAO APO im EFAPO RAOL

2001 0,037 1,271 0,028 0,011 0,048

2002 0,029 1,384 0,022 0,009 0,038

2003 0,028 1,797 0,015 0,023 0,050

2004 0,019 1,456 0,017 0,004 0,023

quadro 7: efeito financeiro de alavanca do passivo operacional da Somague



na RCP é, superior ao EFAPF (Quadros 
4 a 11). 

Esta situação pode dever-se ao 
facto das empresas consideradas 
no estudo recorrerem ao passivo de 
financiamento em maior grau do que 
a média das empresas devido à facili-

Penman (2003) nos E.U.A. são válidos 
nos casos em estudo.

Contrariamente ao previsto, 
observa-se que na maioria dos casos 
analisados o EFAPO é inferior ao 
EFAPF. Apenas na Portugal Telecom e 
na Somague, em 2003 e 2004, o EFAPO 
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RAOL APF if EFAPF RCP

2001 0,086 0,954 0,044 0,040 0,126

2002 0,094 1,238 0,021 0,092 0,186

2003 0,101 1,266 0,027 0,093 0,194

2004 0,088 1,279 0,008 0,103 0,192

RAOL APF if EFAPF RCP

2001 0,044 1,077 0,023 0,022 0,066

2002 0,078 1,344 0,042 0,048 0,126

2003 0,069 1,202 0,058 0,013 0,082

2004 0,138 1,279 0,101 0,047 0,185

RAOL APF if EFAPF RCP

2001 0,155 2,429 0,065 0,218 0,372

2002 0,180 1,904 0,131 0,092 0,272

2003 0,136 1,894 0,088 0,090 0,225

2004 0,169 1,177 0,090 0,093 0,261

quadro 9: efeito financeiro de alavanca do passivo de financiamento da Portugal Telecom

quadro 8: efeito financeiro de alavanca do passivo de financiamento da Cimpor

dade com que conseguem aceder aos 
mercados de capitais. As empresas 
incluídas neste estudo para além de 
registarem um nível de endividamento 
superior à média do sector, apresen-
tam um passivo de financiamento com 
peso superior ao do sector. 

HIPÓTESE 4:

 Das empresas em análise, a Modelo 
Continente e a Somague apresentam 
o maior efeito financeiro de alavanca 
total (EFAT).

Dado que estas empresas registam 
os níveis de endividamento mais eleva-
dos espera-se que apresentem a maior 
alavanca total e o maior EFAT. 

A análise desta hipótese pode ser 
efectuada através dos Quadros 12 a 
15. A Modelo Continente apresenta, 
tal como previsto, o maior EFAT, no en-
tanto essa situação não ocorre com a 
Somague devido ao facto da empresa 
apresentar uma rendibilidade opera-
cional muito baixa.

CONCLUSÕES

A classificação das rubricas do 
activo e do passivo nas componentes 
operacional e de financiamento ao 
permitir dividir a alavanca financeira 
em duas partes possibilita o cálculo do 
efeito do endividamento que advém 
das actividades de exploração e de 
financiamento sobre a RCP.

A alavanca do passivo operacional 
resulta das dívidas que a empresa as-
sume no decorrer das transacções que 
estabelece diariamente com os seus 
fornecedores, empregados, clientes, 
entre outros. A alavanca do passivo de 
financiamento decorre dos emprés-
timos contraídos nos mercados de 
capitais com o objectivo de financiar 
as operações. A alavanca do passivo 
operacional permite aumentar a RAOL, 
enquanto a alavanca do passivo de 
financiamento exerce um efeito directo 
sobre a RCP. 

Na análise desenvolvida observa-
se que a Modelo Continente regista o 

quadro 10: efeito financeiro de alavanca do passivo de financiamento da Modelo Continente

RAOL APF if EFAPF RCP

2001 0,048 0,971 0,032 0,016 0,064

2002 0,038 1,419 0,028 0,013 0,051

2003 0,050 1,063 0,038 0,013 0,064

2004 0,023 1,750 0,027 -0,008 0,015

quadro 11: efeito financeiro de alavanca do passivo operacional da Somague
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maior EFAPO, facto que está associa-
do à política comercial da empresa. 
A Cimpor apresenta os valores mais 
elevados no EFAPF em 2002, 2003 e 
2004. Em 2001, a Cimpor apresenta o 
segundo valor mais elevado porque 
a Modelo Continente regista uma 

alavanca do passivo de financiamento 
muito superior. Contrariamente ao 
previsto, na maior parte dos casos 
considerados o EFAPO é inferior ao 
EFAPF o que pode dever-se ao facto da 
estrutura de financiamento das empre-
sas consideradas no estudo diferir da 

RAO AT i EFAT RCP

2001 0,075 1,396 0,039 0,051 0,126

2002 0,075 2,054 0,021 0,111 0,186

2003 0,084 1,802 0,024 0,109 0,194

2004 0,072 1,952 0,011 0,119 0,192

quadro 12: efeito financeiro de alavanca total da Cimpor

RAO AT i EFAT RCP

2001 0,038 2,145 0,025 0,028 0,066

2002 0,059 2,580 0,033 0,067 0,126

2003 0,048 2,632 0,035 0,034 0,082

2004 0,087 2,939 0,053 0,098 0,185

quadro 13: efeito financeiro de alavanca total da Portugal Telecom

RAO AT i EFAT RCP

2001 0,098 5,212 0,045 0,274 0,372

2002 0,114 3,990 0,074 0,158 0,272

2003 0,078 4,570 0,046 0,148 0,225

2004 0,091 3,426 0,042 0,170 0,261

quadro 14: efeito financeiro de alavanca total da Modelo Continente

RAO AT i EFAT RCP

2001 0,037 3,476 0,029 0,027 0,064

2002 0,029 4,766 0,024 0,022 0,051

2003 0,028 4,771 0,020 0,036 0,064

2004 0,019 5,754 0,020 -0,005 0,015

quadro 15: efeito financeiro de alavanca total da Somague

apresentada pela média das empresas 
do respectivo sector. Verifica-se, ainda, 
que a empresa que mais recorre aos 
capitais alheios é a que regista o maior 
efeito financeiro de alavanca (Modelo 
Continente).

Numa pesquisa futura relacionada 
com este tema dever-se-á alargar a 
análise a mais empresas por forma a 
permitir o tratamento estatístico dos 
dados e generalizar as conclusões.

1  Os valores das rendibilidades do 

activo (RAOL e RAO) e do custo do capital 

(if, im e i) deste indicador e dos seguintes 

encontram-se líquidos de impostos.

2  Os interesses minoritários são aqui 

incluídos, sendo tratados como obrigações.

3  O aumento dos fornecedores conduz 

à descida do AOL porque AOL=AO-PO.

4  Autonomia Financeira = Capital 

Próprio / Activo Total. Os valores deste rácio 

e dos seguintes (rendibilidade económica e 

RCP) dos diferentes sectores de actividade 

foram obtidos a partir dos balanços médios 

do Banco de Portugal (2001, 2002a, 2003 e 

2004).

5  Rendibilidade Económica = Resultado 

Operacional / Activo Líquido. Este rácio 

difere da Rendibilidade do Activo Opera-

cional utilizada na expressão (1) porque é 

calculado antes de impostos.

6  Na Modelo Continente, em 2004, 

esta situação não se verifica uma vez que a 

redução do valor das dívidas a instituições 

de crédito e o aumento dos fornecedores, 

relativamente ao ano anterior, tornou o 

passivo operacional na principal origem de 

fundos.

7  Corresponde à taxa das obrigações 

do tesouro a 1 ano no início de 2001, 2002, 

2003 e 2004, respectivamente, multiplicada 

por (1-taxa marginal de imposto) (Banco de 

Portugal, 2002b e 2006).
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