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Resumo 

 

Esta dissertação pretende estudar o impacto do tipo de sistema financeiro na estrutura de 

capitais das médias empresas europeias. Efetivamente há abundante literatura sobre os 

determinantes da estrutura de capitais das empresas. Porém, essa literatura incide 

primordialmente sobre o impacto das características das empresas na sua estrutura de 

financiamento. Essa literatura apresenta a tangibilidade do ativo, a dimensão e rendibilidade 

da empresa, a sua idade e a sua taxa de crescimento como principais determinantes da 

estrutura de capital das empresas. 

É escassa a literatura que visa estudar o impacto do contexto institucional na estrutura de 

capitais das empresas. Esta dissertação visa contribuir para suprimir o défice de investigação 

nesta matéria. 

Neste estudo igualmente se dá especial atenção ao investimento e ao risco. É expectável que 

quanto maior for os níveis de investimento das empresas e menor risco a elas associados, 

maior a probabilidade de obterem financiamento pelas instituições financeiras, ou até mesmo 

com recurso aos mercados de capital.  

A metodologia empregue baseia-se na análise econométrica de um conjunto de dados em 

painel para 50983 médias empresas de 23 países europeus, durante o período 2009-2016, 

obtidos através da base de dados AMADEUS. Os resultados alcançados sugerem a existência 

de uma relação positiva entre os vários tipos de endividamento com a tangibilidade do ativo, 

a dimensão das empresas e o investimento; e uma relação negativa com a rendibilidade, a 

idade e o risco (operacional e financeiro). Por sua vez quanto maior a taxa de crescimento 

das empresas menor o endividamento de longo prazo e o endividamento bancário. O estudo 

também mostra que o endividamento global das médias empresas europeias tende a 

aumentar em países onde sistema financeiro assente nos mercados de capitais. Em suma, o 

risco apresenta-se como ponto negativo e o investimento como mais-valia aquando da 

obtenção de capital através das instituições financeiras. 

Palavras-chave: estrutura de capitais; endividamento; sistema financeiro; risco; investimento  
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Abstract 
 

This dissertation aims to study the impact of the different financial systems on the capital 

structure of medium-sized European companies. Despite the vast literature on the 

determinants of the capital structure of companies, most of these studies focus primarily on 

the impact of corporate characteristics on their financing structure. These studies find that 

companies’ assets, size, profitability, age and growth to be the main determinants of their 

capital structure. 

Few studies focus on the impact of the institutional environment on the company’s capital 

structure. This dissertation aims to contribute to the research in this field. 

In this study special attention is given to company’s investment and risk. It is expected, that 

companies with higher investment rates and lower risk should find easier access to funds 

both from the financial and capital markets.  

The methodology used is based on the econometric analysis of a panel data with 50,983 

medium-sized companies from 23 European countries over the period 2009 to 2016, which 

were retrieved from the AMADEUS database. The results suggest a positive relationship 

between the various types of debt and companies’ asset tangibility, size and investment level; 

and a negative relationship with companies’ profitability, age and risk (operational and 

financial). In turn, companies with higher growth rates, tend to have lower levels of long-

term and bank debt. The study also finds that the overall debt of medium-sized European 

companies tends to increase in countries whose financial system is market based. In short, 

we find that risk presents itself as a negative point and investment as an asset when raising 

capital through financial institutions. 

Keywords: capital structure; indebtedness; financial system; risk; investment 
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Introdução 

As empresas dependem da estrutura de capital para manterem as suas atividades quotidianas, 

bem como para a realização de novos investimentos. A estrutura de capital das empresas 

pode ser composta por capital próprio, através do autofinanciamento (retenção de 

resultados), e por capital alheio, com recursos às instituições bancárias, através de 

empréstimos bancários ou com recurso ao mercado de capitais, através de emissão de 

obrigações, por exemplo.  

A presente dissertação tem por objetivo estudar o impacto do tipo de sistema financeiro, do 

risco e do investimento na estrutura de capitais das médias empresas europeias. O recurso 

ao financiamento pode depender do tipo sistema financeiro em que as empresas estão 

inseridas, dos investimentos que realizam e do maior ou menor risco que apresentam.  

É escassa a literatura que visa estudar o impacto do contexto institucional na estrutura de 

capitais das empresas. Efetivamente há abundante literatura sobre os determinantes da 

estrutura de capitais das empresas. Porém, essa literatura incide primordialmente sobre o 

impacto das características das empresas na sua estrutura de financiamento. Essa literatura 

apresenta a tangibilidade do ativo, a dimensão, a rendibilidade, a idade e o crescimento como 

principais determinantes da sua estrutura de capital. Apesar dos resultados obtidos, nos 

estudos analisados para esta matéria, maioritariamente nos estudos de Ross Levine, estes não 

apresentam efeitos concretos do impacto do sistema financeiro tanto no desenvolvimento 

económico como no crescimento económico das empresas. Tornou-se pertinente analisar 

os efeitos do sistema financeiro nas médias empresas europeias. Neste estudo, igualmente se 

dá especial atenção ao investimento e ao risco, na medida em que também influenciam a 

estrutura de capital das empresas. Sendo esperado uma maior concessão de capital quanto 

maiores os níveis investimento das empresas e menores os níveis de riscos associados às 

mesmas. 
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A metodologia empregue baseia-se na análise econométrica de um conjunto de dados em 

painel para 50983 médias empresas de 23 países europeus, durante o período 2009-2016, 

obtidos através da base de dados AMADEUS. Os determinantes da estrutura a estudar são 

a tangibilidade do ativo, a dimensão das empresas e a sua rendibilidade, a sua taxa de 

crescimento e maturidade (idade), bem como incluímos no estudo do impacto do tipo de 

sistema financeiro, do investimento e dos riscos operacional e financeiro no endividamento 

geral, endividamento de longo prazo e endividamento bancário. 

Os resultados alcançados sugerem a existência de uma relação positiva entre o endividamento 

e a tangibilidade do ativo, a dimensão das empresas e o investimento, e uma relação negativa 

para a rendibilidade, a idade e o risco, operacional e financeiro. Por sua vez o endividamento 

de longo prazo e o endividamento bancário diminuem com o crescimento. Perante um 

sistema financeiro baseado nos mercados o endividamento global aumenta, e o 

endividamento de longo prazo e bancário diminuem. 

A dissertação é constituída por duas secções, a primeira refere-se à revisão das diferentes 

teorias e estudos empíricos analisados ao longo dos anos no que diz respeito aos 

determinantes da estrutura de capitais, e a segunda, composta por várias subsecções, 

apresenta a estimação do modelo de dados em painel para uma dada amostra e os seus 

resultados. Inicialmente será dada uma breve introdução do tema, nomeadamente uma breve 

descrição das teorias explicativas das estruturas de capitais. Posteriormente serão 

apresentados os estudos empíricos das estruturas de capitais das empresas bem como os seus 

determinantes mais utilizados. Em seguida iremos apresentar o modelo econométrico 

utilizado bem como a definição da amostra e os seus respetivos resultados.  
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1. Revisão de Literatura 

1.1. Teorias Explicativas da Estrutura de Capital 

A estrutura de capital corresponde à combinação entre capital próprio e capital alheio que 

uma empresa detém. Este último representa as dívidas e fontes de financiamento da empresa, 

enquanto o capital próprio corresponde à parte do capital detido pelos sócios ou acionistas 

de uma empresa. A estrutura de capital representa a escolha da empresa relativamente à sua 

composição de capital. 

Os autores pioneiros a evidenciar a importância da estrutura de capital de uma empresa 

foram Modigliani e Miller (1958). A teoria de Modigliani e Miller indica que a origem do 

financiamento de uma empresa (capital próprio ou capital alheio) é independente na decisão 

de investimento, ou seja, uma empresa ser financiada por recursos a capital próprio ou alheio 

não interfere na deliberação das opções de investimento, e que a estrutura de capital é 

irrelevante na determinação do seu valor de mercado. Por outras palavras, duas empresas 

idênticas, uma delas não alavancada (financiada por capitais próprios) e, a outra, alavancada 

(financiada tanto por capitais próprios como por recurso a divida), apresentam o mesmo 

valor de mercado. 

Estes autores definiram um conjunto de pressupostos nos quais assentavam a sua teoria: 

ausência de impostos, inexistência de custos de transação e custos de falência, taxas de juro 

constantes, entre outros. Estes pressupostos sustentavam que não existia uma estrutura de 

capital ótima, sendo que nenhum deles maximizava o valor da empresa, em comparação com 

uma estrutura de capital alternativa. O modelo desenvolvido concluiu que o rácio de 

endividamento da empresa não altera os seus custos de capital. O valor da empresa é 

independente do seu rácio de endividamento. 
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No entanto, o modelo apresentava limitações: a ausência de impostos que afetam as 

empresas e os seus investidores; a inexistência de custos de falência e, por conseguinte, risco 

de incumprimento, a assimetria de informação, foram algumas delas. Pelo que em 1963, a 

teoria sofreu alterações quando foi inserido o efeito do imposto sobre o rendimento das 

empresas. Neste novo modelo, com introdução de impostos, os autores encontraram uma 

mais-valia, o ganho com o endividamento da empresa passava pela dedução fiscal dos juros 

da dívida. Os autores evidenciam que quanto maior o endividamento, maior o valor de 

mercado da empresa. Uma maior poupança fiscal, provocada por uma diminuição do custo 

médio ponderado do capital, contribui para o aumento do valor da empresa. Desta forma 

consideram que utilizar capital alheio é mais vantajoso do que tinham sugerido no artigo 

anterior. Portanto, os autores sugerem que a estrutura de capital ótima será aquela que for 

composta por 100% de capital alheio. 

As teorias desenvolvidas por Modigliani e Miller serviram para motivar novos autores a 

pesquisarem e desenvolverem novos estudos de forma a encontrarem fatores que, de alguma 

forma, influenciassem a estrutura de capital das empresas. Com a introdução do efeito dos 

impostos e dos custos de falência nos seus modelos, Miller (1977) apresentara uma nova 

teoria, a teoria de trade-off, aperfeiçoada posteriormente por Myers (1984). Esta teoria indica 

que a estrutura de capital ótima envolve uma troca entre risco e rendibilidade, de forma a 

maximizar o valor da empresa. 

Myers (1984) considera que, para alcançar uma estrutura de capital ótima, o índice de 

endividamento da empresa deve ser determinado pelo equilíbrio entre os benefícios e os 

custos associados à origem do capital. Se por um lado, o endividamento traz poupança fiscal, 

por outro, introduz custos de falência. Além disso, de acordo com esta teoria, o 

financiamento da dívida pode trazer evasão fiscal. No entanto, o risco de falência seria tanto 

maior quanto maior os níveis de endividamento, ao mesmo tempo em que os custos de 

financiamento aumentarão.  
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Também outros novos autores estudaram a estrutura de capital das empresas, Jensen e 

Meckling (1976) desenvolveram dois novos estudos: teoria dos custos de falência e teoria 

dos custos de agência. A primeira teoria pressupõe que uma empresa se encontra numa 

situação de falência quando os recursos gerados por ela não são suficientes para saldar as 

suas responsabilidades, a esta teoria denominaram de teoria dos custos de falência. De acordo 

com esta teoria, os acionistas entregam o controlo da empresa aos credores, e esta 

transferência gera custos administrativos e legais associados ao processo de falência, 

designados de custos de falência.  

A segunda teoria, teoria dos custos de agência, analisa os diversos conflitos existentes nas 

empresas, nomeadamente no que toca à divergência de interesses entre os acionistas e 

administradores, e acionistas e credores. Devido a estes conflitos Jensen e Meckling (1976) 

introduziram a variável custos de agência tendo como objetivo a análise do impacto destes 

custos na estrutura de capital das empresas. Estes autores indicaram que quanto maior a 

separação entre os acionistas e os administradores maior a probabilidade de existir conflitos. 

Os conflitos advêm do incentivo que os acionistas têm em substituir os ativos detidos por 

novos com maior retorno, mas também com maior risco. Quanto maior o risco, maior a 

rendibilidade do ativo, no entanto os credores procuram impedir essa troca, na medida em 

que a empresa poderá não ter capacidade de saldar as suas obrigações para com os credores 

e os ativos poderão não ter a rendibilidade esperada. 

A centralização do poder nos administradores poderia conduzi-los a proceder de acordo com 

os seus interesses pessoais, em detrimento dos interesses dos acionistas. Jensen e Meckling 

(1976) também afirmam que para ser alcançada uma estrutura de capital ótima, os custos de 

falência deverão ser reduzidos e que o endividamento ajuda na redução dos conflitos de 

interesses, uma vez que os recursos disponíveis após a contração de crédito são menores e, 

por conseguinte, diminui a probabilidade de serem utilizados a título pessoal dos 

administradores.  
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Jensen (1986) propôs uma nova teoria, a teoria do excesso de free cash flow. Esta teoria resulta 

dos conflitos de agência, uma vez que os gestores controlam os fluxos de caixa das empresas. 

O uso da divida é um fator disciplinador dos gerentes, impedindo-os de desperdiçar recursos 

financeiros, por forma a serem utilizados o mais coerente possível. O autor define free cash 

flow como: “Free cash flow is cash flow in excess of that required to fund all projects that have positive net 

present values when discounted at the relevant cost of capital.”1 

Segundo Jensen (1986), empresas com maiores níveis de cash flow correm um risco maior de 

verem os seus recursos financeiros serem utilizados em projetos sem valor acrescentado, na 

falta de melhores oportunidades de investimento. Tal deve-se ao fato de, normalmente, os 

gestores privilegiarem a decisão de investimentos em detrimento da distribuição dos lucros 

excedentes pelos acionistas, sob forma de dividendos. Portanto, o free cash flow diminui a 

pressão para que os gerentes tenham um bom desempenho e permite-lhes investir em 

projetos que vão de encontro aos seus interesses, em vez dos interesses dos acionistas.  

Ross (1977) desenvolveu uma outra teoria, a teoria da informação assimétrica, que adicionou 

a informação nas decisões de investimento. Esta teoria baseia-se na assimetria de informação 

existente no mercado. Agentes internos possuem, geralmente, mais e melhor informação que 

os externos. Brealey, Lenland e Pyle (1977) também estudaram esta teoria, segundo estes o 

valor de mercado da empresa está relacionado com a sua estrutura de capital. O acesso a 

informação privilegiada permite aos administradores das empresas conseguirem melhores 

investimentos e, por conseguinte, melhores resultados. Os quatro autores defendem que uma 

estrutura de capital mais endividada pode assinalar a expectativa de bons resultados no 

futuro. Isto é, quanto mais uma empresa se endivida será expectável apresentar melhores 

resultados no futuro e, por conseguinte, menor será a probabilidade de falência.  

 

 

 

                                                 

1 Free cash flow é um fluxo de caixa (cash flow) que excede o requerido para financiar todos os projetos que têm 
um valor atual líquido positivo quando atualizados com a adequada taxa de custo de capital. 
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A assimetria de informação gerou duas novas teorias: a teoria da sinalização e a teoria da 

hierarquização das fontes de capital. A primeira, teoria da sinalização, foi desenvolvida por 

Spence (1978) e consiste na explicação dos comportamentos do mercado a partir de sinais 

emitidos. O autor apresenta como exemplo o mercado de trabalho, no qual existe assimetria 

de informação entre o trabalhador e o empregador. O mesmo acontece no mercado de 

capitais, entre acionistas e gestores, confinando uma vantagem a estes últimos, uma vez que 

detém todas as informações inerentes à empresa. Para reduzir esta assimetria, Spencer (1978) 

destaca a importância, por parte dos gestores, em sinalizarem informações aos acionistas, 

por forma a evitar falhas de mercado. Segundo este autor os sinais representam mecanismos 

de discriminação, capazes de fornecer informações aos agentes melhorando assim a 

qualidade de informação e facilidade de compreensão da mesma. 

A teoria da hierarquização das fontes de capital, proposta inicialmente por Myers e Majluf 

(1984), mais conhecida por pecking order, mostra que o endividamento é realizado consoante 

uma hierarquia das diferentes fontes de financiamento. Esta teoria defende que a estrutura 

de capital de uma empresa depende da fonte de financiamento, sendo que o uso de capital 

alheio seria o último recurso. Inicialmente os gestores optam por recorrer ao financiamento 

através de capitais próprios e, posteriormente, com recurso a fontes externas, caso o primeiro 

não fosse suficiente para cobrir as necessidades de financiamento. A empresa escolhe 

consoante uma determinada hierarquia. Assim, inicialmente as empresas autofinanciavam-

se, e posteriormente o endividamento por recurso a emissão de dívida e emissão de ações, 

em última instância. Por um lado, é possível constatar que empresas com maior capacidade 

de gerar resultados apresentam menor endividamento externo, não por terem definido um 

menor rácio de endividamento, mas porque têm uma melhor capacidade de se 

autofinanciarem. Por outro lado, empresas que não detêm essa possibilidade de 

autofinanciamento tendem a emitir dívida, uma vez que é o mais próximo do topo das 

hierarquias, no que toca à alternativa de financiamento externo. 

Estas são as principais correntes teóricas sobre a estrutura de capital, onde a utilização de 

capital alheio possibilita o efeito da alavancagem financeira que se define como o efeito de 

adquirir recursos a uma taxa e aplica-los em investimentos que produzam uma rentabilidade 

superior. Nenhuma das teorias apresentadas é considerada ótima, no entanto, denota-se uma 

evolução no estudo das teorias da estrutura de capital das empresas ao longo do tempo. 
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1.2. Tipos de Sistema Financeiro  

O sistema financeiro é onde se dá a transferência de fundos entre indivíduos ou organizações 

que detém maiores recursos financeiros para indivíduos ou organizações que precisam de 

recursos. As empresas e o Estado apresentam-se como os maiores investidores desses 

recursos e as famílias, por contrapartida, os maiores dadores. O sistema financeiro é essencial 

na promoção da eficiência e bem-estar da economia (Moradi, Mirzaeenejad e Geraeenejad, 

2016).  

Allen e Gale (2000) forneceram quatro teorias concorrentes da estrutura financeira: uma 

visão de serviços financeiros, uma visão de lei e finanças, uma visão baseada nos bancos e 

uma visão baseada no mercado. 

A visão de serviços financeiros salienta que os contratos, os mercados e os intermediários 

surgem com o intuito de melhorar as imperfeições do próprio mercado e prestar serviços 

financeiros. Levine (1999) salienta que o fornecimento desses serviços, de forma mais ou 

menos eficaz, promove o crescimento económico em maior ou menor grau. 

Na visão de lei e finanças, La Porta, Lopez-de-Silanes, Shleifer e Vishny (1998) salientam o 

papel fundamental do sistema legal para a criação de um setor financeiro que promova o 

crescimento. De acordo com esta visão, o debate entre banco e mercado não é uma forma 

útil de distinguir os sistemas financeiros. Pelo contrário, a qualidade e o nível dos serviços 

financeiros – conforme determinado pelo sistema legal – são os fatores que estimulam o 

crescimento e melhoram a alocação eficiente dos recursos. 

Zysman (1984) estudou o sistema financeiro e dividiu-o em dois tipos: sistema baseado no 

mercado de capitais (market-based system) e sistema baseado no crédito bancário (credit-based 

system): 

 O market-based system corresponde ao sistema onde os mercados são os 

impulsionadores do desenvolvimento financeiro e, por conseguinte, do crescimento 

económico, e; 

 O bank-based system apresentam os bancos como impulsionadores do 

desenvolvimento financeiro (Allen e Gale, 2000; Zysman, 1984). 
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Enquanto os bank-based systems implicam o financiamento através do balanço das instituições 

de intermediação financeiras. Estes mercados promovem uma melhor mobilização do 

capital, maior facilidade de obrigar as empresas a reembolsar as dívidas, e possibilitam um 

maior controlo sobre os gestores e as empresas. Os market-based systems, onde a estrutura 

financeira baseia-se no mercado, canalizam a poupança diretamente para os mutuários 

através dos mercados, facilitando a gestão de risco, possibilitando as transações (uma vez 

que permitem uma maior especialização tecnológica) e permitindo mitigar os problemas 

associados aos grandes bancos (Dermirgüç-Kunt e Levine, 1999; Levine, 2002).  

Os dois modelos diferem pelo tipo de contrato que predomina entre investidores e 

aforradores, quer seja pela captação direta de recursos, no caso do sistema baseado no 

mercado de capitais, quer pela intermediação financeira, no caso do sistema baseado no 

mercado bancário. O sistema financeiro varia de país para país, e a sua tipologia pode ser um 

fator impulsionador para o crescimento do próprio país. Allen e Gale (2000), e Levine (2002) 

distinguem os sistemas em outros dois tipos: “tipo alemão”, aqueles fundamentados no 

sistema bancário (como por exemplo Alemanha e Japão), segundo o qual, os bancos são os 

maiores impulsionadores dos níveis globais de desenvolvimento financeiro; e, os do “tipo 

americano”, baseados no sistema dos mercados de capitais (temos como exemplo EUA e 

Reino Unido) que, por sua vez, atribui o maior peso aos mercados.  

Os sistemas do “tipo alemão” tendem a enfatizar o papel positivo dos bancos na mobilização 

de capital, no monitoramento dos gerentes, na identificação de bons projetos, e no 

gerenciamento de riscos. De acordo com esta visão, Gerschenkron (1962) evidencia que os 

bancos financiam a expansão industrial de forma mais eficaz do que os mercados, em 

economias subdesenvolvidas. Quanto maiores os bancos maior o seu poder em induzir as 

empresas a revelar informações e a pagar as suas responsabilidades/dívidas. Para Stulz 

(2000), os bancos são mais eficazes aquando do fornecimento de recursos externos, 

principalmente no que diz respeito a inovação, através do financiamento por etapas, ou seja, 

os bancos comprometem-se a disponibilizar esses fundos à medida que os projetos se 

desenvolvem. 
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O tipo de sistema “americano” destaca o papel positivo dos mercados na melhoria da gestão 

de risco, controlo corporativo, alocação de capital, disseminação de informações e mitigação 

dos problemas associados a bancos excessivamente poderosos. Por um lado, Levine e Zervos 

(1998) indicam que os mercados facultam serviços financeiros fundamentais que ativam a 

inovação e o crescimento de longo prazo. Por outro lado, Allen e Gale (2000) sugerem que 

os sistemas orientados para o mercado oferecem melhor compartilhamento de risco 

transversal enquanto os sistemas orientados para bancos proporcionam melhor 

compartilhamento de risco inter-temporal. 

A literatura divide-se quanto ao melhor tipo de sistema financeiro, as vantagens e 

desvantagens são enumeras. Nos sistemas baseados no mercado bancário, o principal papel 

dos bancos é mobilizar e alocar o capital, reduzir o risco moral do pós-crédito, no entanto 

também apresentam problemas relacionados com bancos “too big to fail”2 e onde grandes 

bancos podem fornecer informação e proteger empresas com as quais mantém uma 

forte/longa relação. Em sistemas financeiros baseados no mercado existe um maior 

incentivo para as empresas de investigação, devido à facilidade na obtenção de lucro com 

informação proveniente dessas empresas em mercados líquidos. Este sistema facilita a gestão 

de risco, submete a compensação dos gestores aos resultados das empresas contudo em 

mercados mais líquidos os investidores conseguem vender as suas ações a preços baixos uma 

vez que não existe incentivo ao controlo corporativo e mercados muito desenvolvidos 

revelam rapidamente informações, o que desencoraja os investidores na obtenção de 

informações (Allen e Gale, 2000; Dermirgüç-Kunt e Levine, 1999, 2004; Moradi et al., 2016).  

Diversos autores apresentaram as suas teorias relativamente a este tema, quer quanto à sua 

relação entre o crescimento económico nos diferentes tipos de sistema, quer entre o 

desenvolvimento económico e o sistema financeiro. Beck e Levine (2002), bem como Bong-

Soo Lee (2012), analisam nos seus artigos o impacto das estruturas financeiras no 

crescimento da indústria entre países. Em geral, o sistema financeiro impulsiona o 

desenvolvimento económico, no entanto os autores não conseguiram concluir qual a 

tipologia de sistema financeiro que mais influencia o desenvolvimento.  

                                                 

2 “too big to fail” - “grande demais para falhar” 
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As divergências são muitas no que diz respeito ao impacto do sistema financeiro. Autores 

como Deltuvaitè e Sinevicienè (2014), e Moradi et al. (2016) concluem nos seus estudos que 

existe sim predominância de um dos sistemas, o mercado de capitais. Deltuvaitè e Sinevicienè 

(2014) estudaram as implicações da estrutura financeiro no desenvolvimento económico do 

país. Os seus resultados mostram que o nível de desenvolvimento, tanto do setor bancário 

como dos mercados financeiros, é maior em países que apresentem um maior produto 

interno bruto per capita3. Na sua amostra evidenciavam-se os países baseados em mercados 

onde predominava a intermediação financeira. Os autores mostram que tanto o setor 

bancário como os mercados financeiros estão melhor desenvolvidos em países onde o nível 

de desenvolvimento económico é maior, no entanto, os mercados financeiros tornam-se 

mais relevantes no processo de acumulação de capital. No seu artigo concluem que o 

desenvolvimento económico de um país é maior nos países com sistema financeiro baseado 

no mercado. Isto é, existe uma relação positiva entre o sistema financeiro do tipo 

“americano” e o desenvolvimento.  

Moradi et al. (2016) evidenciam que os mercados de capitais operam mais ativamente e 

eficientemente comparativamente aos bancos nos países que apresentavam um maior 

produto interno bruto. Segundo os autores as economias são direcionadas para sistemas 

baseados no mercado de capitais quando apresentam uma boa regulamentação de mercado, 

um sistema legal forte que apoie os direitos dos acionistas e com um menor grau de 

corrupção. O contrário acontece quando países com regulamentação fraca, altos níveis de 

inflação e maior corrupção, onde tendem a mover-se na direção de sistemas financeiros 

baseados em bancos. Contudo, autores como Bong-Soo Lee (2012) indicam que o setor 

bancário desempenhou um papel importante nos primeiros anos de crescimento económico, 

mas mais recentemente o mercado desempenha um papel ainda mais importante no 

crescimento económico. 

 

 

 

                                                 

3 “per capita” – “por cabeça” 
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Apesar dos diversos estudos sobre este vasto tema não existe evidência empírica, na sua 

grande maioria, que demonstre a sobreposição de um sistema financeiro comparativamente 

ao outro, nem o quanto é que este afeta a estrutura de capital das empresa. Beck e Levine 

(2002) estudaram o impacto do sistema financeiro na estrutura de capital das empresas ao 

nível da indústria ao aplicar a metodologia desenvolvida por Rajan e Zingales (1995, 1996). 

Segundo os autores o crescimento da indústria está altamente correlacionado com o 

desenvolvimento financeiro, mas não com a estrutura financeira. Para além disso, Levine e 

Demirgüç-Kunt (1999, 2004) investigaram a mesma hipótese ao nível macroeconómico no 

entanto, e tal como Beck e Levine (2002) evidenciaram, o desenvolvimento financeiro está 

altamente correlacionado com o crescimento económico de longo prazo. No entanto, não 

existe evidência empírica de que haja correlação entre o sistema financeiro e a estrutura 

financeira. Demirguç-Kunt e Maksimovic (2002) também não apresentam evidências de que 

o desenvolvimento de um sistema financeiro baseado no mercado ou baseado nos bancos 

afete o acesso ao financiamento.  

Beck e Levine (2002) indicam que medir um país baseado na sua tipologia de sistema 

financeiro não ajuda a explicar os padrões de crescimento industrial ou a eficiência da 

alocação de capital. No entanto, Demirgüç-Kunt e Levine (1999, 2004) criticam a 

categorização de economias consideradas baseadas tanto no mercado de capitais, como no 

sistema bancário, uma vez que estas apresentam, respetivamente, baixos níveis de 

desenvolvimento do mercado e do setor bancário.  

Porém autores como Merton e Bodie (1995), e Huybens e Smith (1999) apresentam novas 

alternativas. Os primeiros evidenciam que, de acordo com a visão dos serviços financeiros, 

a questão principal não são os bancos ou os mercados, o principal é a criação de um ambiente 

no qual os intermediários e os mercados forneçam serviços financeiros sólidos, já Huybens 

e Smith (1999) destacam que os mercados e os bancos podem ser complementares quanto 

ao fornecimento de serviços financeiros. 

De acordo com os estudos apresentados não é possível determinar a sobreposição de um 

sistema financeiro ao outro. Diversos autores supramencionados indicam que de entre os 

dois sistemas nenhum seja ideal, uma vez que os dois apresentam tanto vantagens como 

desvantagens. 
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1.3. Estudos Empíricos sobre Estrutura de Capital 

O principal conceito em estudo é a estrutura de capital, e normalmente nos estudos sobre 

esta temática, o modelo de regressão é muitas vezes elaborado recorrendo ao rácio de 

endividamento como variável dependente. Este rácio é obtido através do quociente entre o 

passivo total e o ativo total da empresa. A mensuração desta variável foi utilizada pela grande 

maioria dos estudos apresentados nesta dissertação relativos à estrutura de capitais das 

empresas (Acs e Isberg, 1996; Fama e French, 2002; Frank e Goyal, 2009; Gharaibeh, 2015; 

Harris e Raviv, 1991; Hérnadi e Ormos, 2012; Jensen, Solberg e Zorn, 1992; Michaelas, 

Chittenden e Poutziouris, 1999; Psillaki e Daskalakis, 2009; Rajan e Zingales, 1995, 1996; 

Serraqueiro, Armada e Nunes, 2011).  

Também se verificou em alguns outros artigos a utilização simultânea do rácio de 

endividamento total, de longo prazo e curto prazo (Beck e Dermirgüç-Kunt, 2006; Booth 

Aivazian, Dermirgüç-Kunt e Maksimovic, 2001; Chittenden, Hall e Hutchinson, 1996; Hall, 

Hutchinson e Michaelas, 2004; Jorge e Armada, 2001, Proença, Laureano e Laureano, 2014; 

Sogorb-Mira, 2005; Titman e Wessels, 1988; Van der Wijst e Thurik, 1993; Vieira e Novo, 

2010).  

Nos estudos apresentados, os principais determinantes que influenciam a alavancagem são a 

estrutura dos ativos, a dimensão da empresa, a rendibilidade, o crescimento, a idade e o risco. 

Estes fatores influenciam a obtenção de recursos financeiros por parte das empresas. Na 

Tabela 1 e Tabela 2 podemos encontrar esquematizado por cada estudo estas variáveis, e o 

seu sinal. O que iremos analisar é a relação entre estes determinantes e o endividamento, se 

estes apresentam uma relação positiva ou negativa entre eles.  
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Tabela 1 - Estudos empíricos com maturidade na variável dependente 

Estudos Empíricos Endividamento4 Estrutura Ativos5 Dimensão6 Crescimento7 Rendibilidade8 Risco9 Idade10 

Titman e Wessels (1988) Curto e Longo prazo Positiva Negativa Negativa Negativa - Positiva 

Van der Wijst e Thurik (1993) Curto e Longo prazo Positiva/Negativa Positiva Positiva/Negativa Positiva/Negativa Negativa - 

Chittenden et al. (1996) Curto e Longo prazo Positiva Negativa/Positiva Positiva Negativa - - 

Booth et al.(2001) Curto e Longo prazo Negativa Negativa Positiva/Negativa Negativa/Positiva   - 

Jorge e Armada (2001) Curto e Longo prazo Negativa SS11 Positiva Negativa SS - 

Hall et al. (2004) Curto e Longo prazo Positiva/Negativa Negativa/Positiva - - - - 

Sogorb-Mira (2005) Curto e Longo prazo Negativa/Positiva Positiva Negativa/Positiva Negativa - - 

Beck e Dermigüç-Kunt (2006) Curto e Longo prazo Positiva/Negativa Positiva Positiva Negativa - - 

Vieira e Novo (2010) Curto e Longo prazo Negativa cp Negativa/Positiva SS Negativa Positiva Negativa 

Proença et al. (2014) Curto e Longo prazo Negativa Positiva Positiva Negativa - - 

 

 

  

                                                 

4 Endividamento geral: rácio do passivo total e o ativo total; Endividamento de curto prazo: rácio do passivo corrente e o ativo total; Endividamento de longo prazo: rácio do 
passivo não corrente e o ativo total. 
5 Estrutura Ativos: rácio dos ativos fixos tangíveis e total do ativo. 
6 Dimensão: logaritmo total do ativo (em milhares de euros). 
7 Crescimento: taxa de crescimento das vendas. 
8 Rendibilidade: rendibilidade do ativo - ROA (return on assets). 
9 Risco: rácio da taxa de crescimento do EBIT e a taxa de crescimento das vendas. 
10 Idade: idade das empresas no ano da análise. 
11 SS: sem significância estatística. 
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Tabela 2 - Estudos empíricos sem maturidade na variável dependente 

Estudos Empíricos Endividamento12 Estrutura Ativos13 Dimensão14 Crescimento15 Rendibilidade16 Risco17 Idade18 

Harris e Raviv (1991) Geral Positiva Positiva - Negativa Negativa - 

Jensen et al.(1992) Geral Positiva Negativa Negativa Negativa Negativa - 

Rajan e Zingales (1995) Geral Positiva Ambiguidade - Negativa - - 

Acs e Isberg (1996)  Geral Positiva Negativa Positiva - - - 

Michaelas et al. (1999) Geral Positiva Negativa Positiva - Positiva Negativa 

Fama e French (2002) Geral Negativa Positiva Negativa Negativa - - 

Frank e Goyal (2009) Geral Positiva Positiva - Negativa - - 

Psillaki e Daskalakis (2009) Geral Negativa Positiva SS19 Negativa Negativa - 

Serrasqueiro et al. (2011) Geral Positiva Positiva Positiva Negativa Negativa - 

Hérnadi e Ormos (2012) Geral Positiva Negativa - - Positiva - 

Gharaibeh (2015) Geral - Positiva Positiva Negativa - - 

                                                 

12 Endividamento geral: rácio do passivo total e o ativo total; Endividamento de curto prazo: rácio do passivo corrente e o ativo total; Endividamento de longo prazo: rácio do 
passivo não corrente e o ativo total. 
13 Estrutura Ativos: rácio dos ativos fixos tangíveis e total do ativo. 
14 Dimensão: logaritmo total do ativo (em milhares de euros). 
15 Crescimento: taxa de crescimento das vendas. 
16 Rendibilidade: rendibilidade do ativo - ROA (return on assets). 
17 Risco: rácio da taxa de crescimento do EBIT e a taxa de crescimento das vendas. 
18 Idade: idade das empresas no ano da análise. 
19 SS: sem significância estatística. 
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Endividamento 

O principal objetivo desta dissertação é relacionar os determinantes da estrutura de capitais 

das empresas com a alavancagem. Assim, a variável dependente deve corresponder à forma 

como uma empresa financia os seus ativos. Neste seguimento e, tal como referido 

anteriormente, alguns autores medem a alavancagem através do rácio entre o passivo total e 

o ativo total (Frank e Goyal, 2009; Gaud, Jani, Hoesli e Bender, 2005; Rajan e Zingales, 1995, 

1996).  

Por sua vez, outros estudos científicos dividiram o rácio de endividamento em quatro, de 

acordo com a sua maturidade, com o intuito de avaliar detalhadamente a estrutura de capital 

das empresas em estudo. Os rácios correspondiam ao rácio de endividamento total, de curto 

prazo, de longo prazo e o rácio entre o capital alheio total e o capital próprio, de forma a 

medir a percentagem de endividamento da empresa no seu capital próprio. O rácio de 

endividamento de curto prazo é calculado como o quociente entre o passivo corrente e o 

ativo total e o rácio de endividamento de longo prazo é obtido através do quociente entre o 

passivo não corrente e o ativo total (Hall et al., 2004; Jorge e Armada, 201; Michaelas et al., 

1999; Proença et al., 2014; Rajan e Zingales, 1995, 1996; Serrasqueiro, Armada e Nunes, 

2011; Sogorb-Mira, 2005). 

 

Estrutura dos ativos 

A tipologia dos ativos detidos pelas empresas pode ser considerado um fator ambíguo para 

a determinação do rácio de endividamento. A sua relação com a alavancagem tanto pode ser 

positiva como negativa. 

A escolha da estrutura de capital é condicionada pela tipologia de ativos da empresa. Por 

exemplo, se uma empresa detém terrenos, equipamentos e outros ativos tangíveis, terá maior 

facilidade de aceder a crédito do que uma empresa que apenas detenha ativos intangíveis. 

Quanto maior o volume de ativos de uma empresa, maior o endividamento. Scott (1976) 

sugere que uma empresa emitirá o máximo de dívida possível quando apresenta garantias, 

do que as que não apresentam, porque os custos de agência são menores. Por outras palavras, 

empresas que concedam os seus ativos como garantia são mais propícias a obter empréstimos 

do que as que não o fazem.  
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Van der Wijst e Thurik (1993), bem como Hérnadi e Ormos (2012) sugerem que existe uma 

relação positiva entre a estrutura do ativo e o endividamento. Para os primeiros, os ativos 

fixos apresentam maior segurança do que os ativos correntes. Assim, empresas com maior 

quantidade de ativos tangíveis têm tendência a emitir mais dívida. Hérnadi e Ormos (2012) 

enfatizam o facto de que os ativos tangíveis podem servir como garantia primária e que as 

decisões de empréstimo estão intimamente relacionadas com a natureza dos ativos. Vieira e 

Novo (2010) apontam que os ativos de uma empresa funcionam como garantia aquando do 

financiamento, no caso de a empresa não conseguir cumprir com as suas obrigações. A 

escolha dos autores por ativos tangíveis deve-se ao fato de, em caso de insolvência, 

apresentarem maior valor que os ativos intangíveis.  

Em contrapartida, Psillaki e Daskalakis (2009) mostram que grandes quantidades de ativos 

fixos tangíveis podem transparecer que a empresa tenha já encontrado uma fonte de retorno 

estável, nomeadamente através de fundos gerados internamente, e desencoraje o recurso ao 

financiamento externo. Os autores encontraram uma relação negativa entre o endividamento 

e a tangibilidade. Empresas que mantêm uma grande proporção de ativos tangíveis no seu 

ativo total tendem a recorrer menos a financiamento do que aquelas que não o fazem. Uma 

relação negativa entre a estrutura do ativo e o endividamento indica que as empresas que 

exibem muitos ativos tangíveis parecem confiar mais em fundos gerados internamente por 

esses ativos.  

Contudo, os estudos de Hall et al. (2004) e Sogorb-Mira (2005) concluem que existe uma 

relação negativa para a divida, de curto prazo, e uma relação positiva para a divida de longo 

prazo quando comparada com a tangibilidade dos ativos. Os autores assinalam que a relação 

negativa entre a estrutura de ativos e o índice de dívida de curto prazo significa que a dívida 

de curto prazo é usada para financiar ativos correntes. 
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Dimensão  

O papel da estrutura do ativo de uma empresa é significativo na determinação da estrutura 

de capitais, isto porque as empresas com maior volume de ativos tangíveis têm maior 

alavancagem financeira, devido à obtenção de financiamento através de taxas de juro mais 

baixas. Do ponto de vista financeiro, as grandes empresas são mais diversificadas e espera-

se que elas entrem em falência com menos frequência do que as pequenas, pelo que o 

tamanho deverá estar positivamente relacionado com o endividamento (Gharaibeh, 2015).  

Beck e Dermigüç-Kunt (2006), e Psillaki e Daskalakis (2009) notaram que o tamanho das 

empresas influencia o crescimento. Os autores observaram que quanto menor as empresas, 

maiores serão as restrições de crescimento e, por conseguinte, menor acesso a fontes formais 

de financiamento externo, o que implica que a alavancagem seja positivamente relacionada 

com o tamanho. Grandes empresas incorrem em custos de transação mais baixos associados 

à dívida, do que as pequenas e médias empresas. Os custos de informação são menores para 

as grandes empresas, devido à qualidade (precisão e transparência) das informações 

financeiras. Por outras palavras, grandes empresas usam mais dívidas, uma vez que são mais 

informativas e menos arriscadas. 

Por um lado, Rajan e Zingales (1995, 1996) apontaram que o efeito da dimensão na 

alavancagem de equilíbrio é mais ambíguo. Para os autores o tamanho, para além da 

informação que os investidores detêm, deveria aumentar a sua preferência por capital em 

detrimento do endividamento. Pelo contrário, Hérnandi e Ormos (2012) apresentam uma 

relação negativa e estatisticamente insignificante. Os autores indicam que, para qualquer 

aplicação de crédito, seria de esperar que o tamanho da empresa se correlacionasse 

positivamente com a transparência e negativamente com a assimetria de informação 

implícita. 

Por outro lado, a maturidade da dívida também influencia esta relação. Hall et al. (2004) e 

Sogorb-Mira (2005) evidenciam uma relação negativa para a divida de curto prazo e uma 

relação positiva para a divida de longo prazo. Isso sugere que nos países estudados o tamanho 

é importante quando se trata de aumentar a dívida de longo prazo, onde se tenta financiar os 

ativos fixos com dívida de longo prazo, e os ativos correntes com dívida de curto prazo. 
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Rendibilidade 

A teoria Pecking Order, desenvolvida por Myers e Majluf (1984) é apropriada para as pequenas 

e médias empresas, na consequência das assimetrias de informação existentes. Os gestores 

adaptam a sua escolha na obtenção de financiamento tendo em conta os seus custos 

associados. Mais precisamente, os gestores irão preferir o financiamento interno (fundos 

próprios) ao financiamento externo, e a dívida ao capital. De acordo com esta teoria, muitas 

empresas tendem a pedir empréstimos cada vez mais, caso as suas necessidades de 

investimentos sejam muito superiores aos fluxos de caixa gerados internamente.  

As alterações nos rácios de dívida são, portanto, impulsionadas pela necessidade de obter 

fundos externos, em vez de uma tentativa de alcançar uma estrutura de capital ideal. De facto, 

e de acordo com a teoria Pecking Order, onde os lucros retidos, gerados internamente, são a 

forma preferencial no financiamento de novos investimentos, seria expectável existir uma 

relação negativa entre a alavancagem e a rendibilidade (Booth et al., 2001; Gharaibeh, 2015; 

Harris e Raviv, 1991; Rajan e Zingales, 1995, 1996).  

Além disso, as pequenas e médias empresas são gerenciadas por um grupo reduzido de 

gestores, ou mesmo pelos próprios donos, cujo principal objetivo é minimizar a emissão de 

ações e evitar as restrições inerente às opções de financiamento, além dos fundos internos. 

Desta forma, os fundos internos estarão em primeiro lugar na preferência por financiamento. 

Caso estes fundos não sejam suficientes, as empresas irão preferir dívida a novas 

participações principalmente porque a dívida significa menores níveis de intrusão e, mais 

importante, menor risco de perda do controlo e poder de decisão. O que leva à conclusão 

de que as empresas que geram fundos internos relativamente altos geralmente tendem a 

evitar a alavancagem (Psillaki e Daskalakis, 2009). 

No entanto, Booth et al. (2001) apresenta resultados opostos aos esperados, e que não está 

de acordo com a teoria trade-off. De acordo com esta teoria seria espectável que empresas 

altamente lucrativas usem mais dívidas de forma a reduzir os impostos. Tal deve-se à indução 

dos benefícios fiscais da dívida (Jensen e Meckling, 1976; Myers, 1977). 
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Crescimento 

Myers (19779 argumenta que as empresas tendem a evidenciar um menor endividamento 

quando exibem um potencial de crescimento maior, ou seja, seria de esperar uma relação 

negativa. O autor indica que as oportunidades de crescimento podem produzir efeitos de 

risco moral e, por conseguinte levar as empresas a assumir mais riscos. Empresas com 

grandes oportunidades de crescimento tenderão a ser mais arriscadas e, por sua vez, terão 

maiores dificuldades em acumular dívida. 

Por outro lado, o crescimento conduz as empresas a encontrar mais facilmente 

financiamento externo. Empresas com importantes oportunidades de crescimento mostram 

maior probabilidade de esgotar os fundos internos e exigir capital adicional (Michaelas et al., 

1999). 

Isso vai ao encontro ao que Acs e Isberg (1996) descobriram: elevados níveis de dívida estão 

associados a investimentos em inovação por parte das empresas. É possível que o 

crescimento coloque pressão sobre os lucros retiros e que leve a empresa a procurar 

financiamento externo. Para além disso, os fluxos de caixa das empresas que tenham maior 

probabilidade de permanecer estáveis no futuro são mais previsíveis e facilmente financiadas 

por dívida do que as que apenas apresentem potencial de crescimento (Beck e Dermigüç-

Kunt, 2006).  

Psillaki e Daskalakis (2009) não encontraram evidência de que o efeito do crescimento dos 

lucros é significativo. Sendo assim, os autores concluíram que o crescimento possa não ser 

um importante determinante da estrutura de capital na sua amostra. 
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Idade 

Empresas mais jovens no mercado apresentam maiores níveis de endividamento 

comparativamente às mais enraizadas, isto porque ainda não possuem lucros suficientemente 

elevados que lhes permitam o autofinanciamento. Uma empresa que consiga superar 

situações financeiras adversas durante a sua existência, com certeza será uma empresa com 

maior capacidade para cumprir com os seus compromissos e, por conseguinte, aceder mais 

facilmente ao crédito. Sendo desta forma espectável uma relação positiva entre as duas 

variáveis. Tal pode ser explicado pelo facto de que empresas mais enraizadas no mercado de 

ações facilitam o monitoramento dos bancos e, por isso, obtêm menores custos de agência 

no financiamento por dívida (Gharaibeh, 2015; Vieira e Novo, 2010).  

Michaelas et al. (1999) encontram evidência de uma relação negativa entre a alavancagem e 

a maturidade da empresa. Estes comprovaram que empresas jovens se financiam 

externamente e apresentam maiores índices de alavancagem em comparação com empresas 

mais antigas, que apresentam maior rendibilidade e, portanto, financiam os seus 

investimentos através de fundos internos. 

  

Risco  

Existem dois tipos de risco bancários: risco financeiro e não financeiro. O primeiro ocorre 

quando está diretamente relacionado com ativos e passivos monetários da instituição. O 

segundo, o risco não financeiro, verifica-se quando resulta de circunstâncias externas, tais 

como fenómenos sociais, políticos ou económicos, ou internas como recursos humanos, 

tecnologias, procedimentos.  

Uma maior volatilidade dos lucros induz as empresas a aumentarem a sua alavancagem com 

recurso ao financiamento por dívida. Empresas mais arriscadas podem eventualmente 

reduzir essa volatilidade, reduzindo o seu nível de endividamento. De uma perspetiva de 

custos de agência ou teoria da informação assimétrica, é expectável uma relação positiva. 

Hérnadi e Ormos (2012) e Michaelas et al. (1999) encontraram nos seus resultados evidência 

de que as empresas com maior risco operacional tendem a usar mais dívidas de curto e longo 

prazo. 
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Do ponto de vista da teoria de pecking order espera-se uma relação negativa entre o risco e o 

rácio de endividamento. Empresas com maior volatilidade tendem a acumular fundos de 

caixa para evitar problemas de investimento futuro. Um alto risco de negócios ou maiores 

gastos em investigação e desenvolvimento tendem a reduzir a quantidade de dívida fornecida 

à empresa, independentemente da taxa de juro paga (Harris e Raviv, 1991; Jensen et al., 1992; 

Psillaki e Daskalakis, 2009; Ross, 1977).  

Vieira e Novo (2010) encontraram evidência de que quanto maior o risco, menor o nível 

endividamento para o curto prazo. Contudo, esta variável apresenta uma relação positiva 

quando comparada com a alavancagem de médio e longo prazo. Os autores indicam que a 

relação entre as duas variáveis é positiva enquanto os custos de insolvência são insignificantes 

e negativa quando esses custos assumem um peso significativo no total dos custos da 

empresa. Estas conclusões podem ser explicadas devido às dificuldades na mensuração dos 

parâmetros do risco, uma vez que os custos de falência são difíceis de estimar.  

 

Investimento 

Jensen (1986) baseado na teoria dos custos de agência sugere que o recurso à dívida diminui 

os conflitos de interesses existentes entre acionistas e administradores, e acionistas e 

credores. Existe uma melhoria nas funções desempenhadas pelos gestores e, portanto, uma 

melhoria na tomada de decisões de investimento. Quanto menos regalias tiverem, maior a 

probabilidade de tomarem decisões acertadas de modo a evitar a falência da empresa 

Segundo Benito (2003), a alavancagem financeira apresenta uma relação negativa com o 

investimento. De acordo com a teoria de trade-off, as empresas que tenham uma taxa de 

investimento elevada, para um dado volume de cash flow, terão menos necessidade de recorrer 

a divida. 

 

 

 



Impacto do sistema financeiro, do risco e do investimento na estrutura de capital das médias empresas europeias 

Eva Sofia Ferreira Pais  23 

Myers (1977), Jensen (1986) e Stulz (1990) acreditam que maior endividamento pode impedir 

que empresas com baixas oportunidades de investimento apresentem problemas de 

investimento. Uma vez que muitos gestores ao tentarem incrementar o valor das empresas, 

ao invés de optarem por projetos com maior valor atual, optam por projetos com um valor 

atual negativo. Estes autores argumentam que a relação entre o endividamento e o 

investimento deveria ser negativa, seja pela capacidade que essas tem de mitigar problemas 

de agência entre acionistas e gestores ou em função da pressão gerada aos fluxos de caixa da 

empresa pela existência de dívidas. 

Tendo por base a teoria de informação assimétrica, Ross (1977) concebeu um sistema de 

incentivos e punições, onde obriga o gestor a transmitir sinais aos investidores externos. A 

sinalização é verdadeira, uma vez que é dada pelo maior ou menor recurso ao endividamento. 

Quanto maior o nível de endividamento melhor será a empresa, sendo que uma empresa 

com baixo grau de endividamento apresenta uma situação financeira mais delicada. 

Segundo Myers (1984), empresas com poucas oportunidades de investimento e elevados 

fluxos de caixa apresentam níveis mais baixos de endividamento. O contrário acontece com 

empresas com baixos fluxos de caixa e elevadas oportunidade de investimento que apresenta 

níveis mais elevados de divida. Os investimentos implicam que as empresas tenham liquidez 

e, portanto, maior será a probabilidade de se endividarem externamente do que seja reposto 

o financiamento internamente. 
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Sistema Financeiro 

Levine (2002) mede o sistema financeiro de cinco formas diferentes, nomeadamente no que 

diz respeito à atividade, tamanho e eficiência dos dois tipos de mercados, bem como a 

agregação destas três componentes, e as restrições a que os bancos comerciais estão sujeitos: 

1. ”Structure-Activity”  Mensuração do nível de atividade dos mercados; 

2. “Structure-Size”  Mensuração da dimensão dos mercados; 

3.  “Structure-Efficiency”  Mensuração da eficiência dos mercados; 

4. “Structure-Aggregate”  Mensuração agregada dos mercados (nível de atividade, 

dimensão e eficiência), e; 

5. “Structure-Regulatory”  Mensuração agregada das restrições regulatórias afetas aos 

bancos comerciais.20 

A “Structure-Activity” consiste na mensuração da atividade dos mercados de ações 

comparativamente à atividade bancária. Para medir a atividade dos mercados o autor divide 

o valor das ações domésticas negociadas em bolsa pelo PIB, este rácio permite mensurar a 

liquidez do mercado. Para medir a atividade dos bancos utilizou o índice de crédito bancário, 

dado pelo rácio do valor dos depósitos fornecidos aos créditos bancários para o setor privado 

e o PIB. A mensuração desta variável é dada pelo logaritmo da divisão entre a atividade dos 

mercados de ações e a atividade dos bancos. Sendo que quanto menor forem os valores da 

“Structure-Activity” implica um sistema financeiro mais baseado no mercado bancário.  

A “Structurize-Size” avalia o tamanho do mercado de ações em relação ao dos bancos. Para 

tal, o autor utiliza o logaritmo do rácio entre o índice de capitalização do mercado e o índice 

de crédito bancário. Este é dado pela divisão entre o das ações domésticas cotadas em bolsa 

e o total de ativos do sistema bancário medidos em percentagem do PIB, o que significa que 

maiores valores implicam estarmos perante um sistema financeiro baseado no mercado de 

capitais.  

 

                                                 

20 “Structure-Activity”: Estrutura-Atividade; “Structure-Size”: Estrutura-Dimensão; “Structure-Efficiency”: Estrutura-
Eficiência; “Structure-Aggregate”: Estrutura-Agregada; “Structure-Regulatory”: Estrutura-Regulatória 
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A “Structure-Efficiency” compara a eficiência dos dois mercados através da multiplicação entre 

o índice de rotatividade (mercado de ações) e, os custos indiretos do sistema bancário em 

relação ao total de ativos do sistema bancário. Valores mais elevados da “Structure-Efficiency” 

significa que estamos perante um sistema financeiro baseado no mercado de capitais. 

A “Structure-Aggregate” mede o conglomerado da estrutura financeira de acordo com os três 

indicadores descritos anteriormente: atividade, tamanho e eficiência. Esta variável é 

composta pelo principal componente da “Structure-Activity”, “Structure-Size” e “Structure-

Efficiency”. Levine e Demirgüç-Kunt construíram esta variável para melhor explicar estas três 

dimensões (Dermigüç-Kunt e Levine, 1999, 2004; Levine, 2002).  

Por último, a “Structure-Regulatory” mensura, de forma agregada, as restrições regulatórias que 

afetam os bancos comerciais. Levine e Demirgüç-Kunt (1999, 2004) reuniram informações 

de como as autoridades reguladoras permitem aos bancos comerciais de se envolverem em 

valores imobiliários, seguros ou atividades imobiliárias. O autor pretendia descobrir até que 

ponto os bancos conseguiriam deter e controlar empresas não financeiras. Por forma a medir 

esta variável, Levine e Demirgüç-Kunt (1999, 2004) atribuíram quatro valores de acordo com 

a atividade das três categorias regulatórias anteriores, sendo que toma valor 1 caso a atividade 

seja irrestrita, ou seja, totalmente e diretamente controlada pelo banco comercial, 2 se a 

atividade é permitida, 3 caso menos de uma das atividades possa ser realizada no banco, é 

permitido ao banco adquirir menos de 100% do capital de uma empresa não financeira, e 4 

se a atividade é proibida no banco, ou seja, se a propriedade de empresas não financeiras for 

proibida. A variável é composta pela soma destas quatro categorias (Dermigüç-Kunt e 

Levine, 1999, 2004; Levine, 2002).  

Relativamente a esta variável as conclusões são ambíguas, não se encontra suporte empírico 

que permita escolher um sistema financeiro baseado no mercado de capitais sobre um 

sistema financeiro assente no mercado bancário, ou vice-versa. Os países deveriam ser 

distinguidos pelo seu desenvolvimento financeiro geral e pela eficiência do seu sistema 

jurídico (Allen e Gale, 2000; Beck e Levine, 2002, Demirgüç-Kunt e Levine, 1999, 2004; 

Levine, 2002). 
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De entre os estudos empíricos analisados podemos constatar que na sua maioria os 

determinantes da estrutura de capital presentes são: a estrutura de ativos, a dimensão, o 

crescimento, a rendibilidade, o risco, o investimento e a idade. Sendo que os seus resultados 

dependem de estudo para estudo, mostrando uma relação positiva nuns e negativa noutros. 

Pelo que estas variáveis serão incluídas no nosso modelo econométrico, bem como será 

adicionada a variável sistema financeiro, uma vez que o objetivo do nosso estudo é analisar 

o seu impacto na estrutura de capitais das empresas.  
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2. Dados e Metodologia 

2.1. Dados 

Os dados financeiros para a realização deste estudo empírico foram obtidos a partir da base 

dados AMADEUS. Neste trabalho foram incluídos dados de empresas que cumpram os 

requisitos das médias empresas, de acordo com a Diretiva 2013/34/UE do Parlamento 

Europeu e do Conselho de 26 de junho de 2013: 

1. Total do balanço entre 4M€ e 20M€, 

2. Volume de negócios líquido entre 8M€ e 40M€ e, 

3. Número médio de empregados durante o período entre 50 a 250. 

Inicialmente a amostra era composta por 66348 médias empresas dos países existentes na 

plataforma AMADEUS. O período de tempo considerado na análise é de 2009 a 2016 e 

foram delineados os seguintes requisitos, empresas com: 

 Ativos fixos tangíveis negativos foram excluídas (604 empresas), 

 Nível de endividamento negativo foram eliminadas (460 empresas), 

 Vendas negativas foram excluídas (302 empresas), 

 Total de ativo nulo foram rejeitadas (116 empresas) e, 

 Países onde não haja dados para análise do sistema financeiro (13283 empresas). 

Desta forma foi possível restringir a amostra a um total de 51583 médias empresas de 29 

países. Em alguns países o número de empresas é bastante reduzido, optamos por determinar 

um número mínimo de empresas por país a um total de 150 empresas. Isto é, países que 

possuíssem menos de 150 empresas foram excluídos. Portanto, países como Luxemburgo, 

Islândia, Suíça, Malta, Montenegro e Macedónia foram eliminados da amostra, perfazendo 

uma amostra final com um total de 50983 médias empresas de 23 países21.  

 

                                                 

21 Países pertencentes à amostra (número de empresas por país): França (8564), Itália (7436), Alemanha (5863), 

Espanha (5670), Suécia (3088), Polónia (2854), Republica Checa (2260), Bélgica (1919), Portugal (1608), 
Roménia (1536), Noruega (1507), Hungria (1355), Finlândia (1151), Holanda (970), Eslováquia (815), Ucrânia 
(814), Bulgária (692), Grécia (588), Sérvia (523), Croácia (493), Eslovénia (490), Áustria (478) e Estónia (309). 
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Posteriormente foi utilizado o método “winsorization“. Este processo consiste em minimizar 

os efeitos dos outlier da amostra. O procedimento corresponde em limitar os valores extremos 

da amostra, no nosso caso utilizamos 98% de “winsorization” para a variável crescimento e 

investimento e 80% para os dois tipos de risco, operacional e financeiro. A variável 

crescimento foi limitada em 1% em cada extremo dos dados, isto é, os primeiros 1% dos 

dados e os últimos 1% foram modificados para o valor mínimo e máximos seguintes.  

 

2.2. Metodologia 

2.2.1. Modelo Econométrico 

O modelo econométrico a ser aplicado para melhor conhecer quais os determinantes da 

estrutura de capital das empresas é o modelo econométrico de dados em painel. Na Tabela 

3 é possível verificar qual o tipo de análise escolhido por cada estudo empírico. Pelo que 

podemos constatar, a maioria dos autores opta pela análise dos dados em painel de forma a 

analisar os impactos a nível seccional e temporal. Jensen et al. (1992), e Rajan e Zingales 

(1995, 1996) optaram por uma análise seccional em determinados períodos de tempo.  

 

Tabela 3 - Análise dos dados por autor 

Tipo de análise Estudos empíricos 

Dados em painel Acs & Isberg, 1996; Booth et al., 2001; Fama & French, 2002; Frank 

& Goyal, 2009; Gharaibeh, 2015; Hernádi & Ormos, 2012; Jorge & 

Armada, 2001; Michaelas et al., 1999; Proença et al., 2014; Psillaki & 

Daskalakis, 2009; Serrasqueiro et al., 2011; Sogorb-Mira, 2005; Van 

der Wijst & Thurik, 1993; Vieira & Novo, 2010 

Dados seccionais (cross-section) Beck & Demirgüç-Kunt, 2006; Chittenden et al., 1996; Hall et al., 

2004; Harris & Raviv, 1991; Titman & Wessels, 1988 
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Devido à heterogeneidade entre os países, o modelo tenta captar as diferenças particulares 

de comportamento de modo a que possa combinar todos os dados para fins de estimação. 

Este método permite uma maior quantidade de informação, maior variabilidade dos dados, 

menor colinearidade entre as variáveis, maior número de graus de liberdade e maior eficiência 

na estimação. Este procedimento baseia-se na combinação de series de tempo (time-series) 

com cortes seccionais (cross-section). Com a utilização de dados em painel é possível explorar, 

em simultâneo, variações ao longo do tempo e diferentes unidades. 

Todas as variáveis utilizadas foram definidas a partir do referencial teórico construído 

previamente, portanto o modelo é especificado da seguinte forma: 

 

𝑌𝑖𝑡 = 𝛼1 + 𝛽
1

𝑇𝐴𝑁𝐺𝑖𝑡 +  𝛽
2

 log(𝐷𝐼𝑀
𝑖𝑡

) +  𝛽
3

𝑅𝐸𝑁𝐷𝑖𝑡 +  𝛽
4

𝐼𝐷𝐴𝐷𝐸𝑖𝑡 + 𝛽
5

𝐶𝑅𝐸𝑆𝐶𝑖𝑡 +

                                 + 𝛽
6

𝑅𝐼𝑆𝐶𝑂𝑂𝑃𝑖𝑡
+ 𝛽

7
𝑅𝐼𝑆𝐶𝑂𝐹𝐼𝑁𝑖𝑡

+  𝛽
8

𝐼𝑁𝑉𝑖𝑡 + 𝛽
9

𝑆𝐼𝑆𝑇_𝐹𝐼𝑁𝑖𝑡 + 𝜀𝑖𝑡               (2.1) 

Sendo que 𝑌𝑖𝑡 a variável dependente, neste estudo específico consiste nos vários tipos de 

endividamento, endividamento geral (𝐸𝑁𝐷𝑖𝑡), endividamento de longo prazo (𝐸𝑁𝐷_𝐿𝑃𝑖𝑡) e 

endividamento bancário (𝐸𝑁𝐷_𝐵𝐴𝑁𝐶𝑖𝑡), de uma determinada empresa i no período t22. As 

variáveis dependentes 𝑇𝐴𝑁𝐺 é a tangibilidade do ativo das empresas, 𝐷𝐼𝑀 é o tamanho das 

empresas, 𝑅𝐸𝑁𝐷 é a rendibilidade das empresas, 𝐼𝐷𝐴𝐷𝐸 o número de anos de atividade 

(idade das empresas), 𝐶𝑅𝐸𝑆𝐶 é a taxa de crescimento das vendas das empresas, 𝑅𝐼𝑆𝐶𝑂_𝑂𝑃 

é o risco operacional ou risco de negócio, 𝑅𝐼𝑆𝐶𝑂_𝐹𝐼𝑁 é o risco financeiro, 𝐼𝑁𝑉 é a variável 

investimento23.  

 

                                                 

22 END: rácio do passivo total e o ativo total; END_LP: rácio do passivo não corrente e o ativo total; 
END_BANC: soma dos empréstimos e dívida de longo prazo a dividir pelo ativo total.  

23 TANG: rácio dos ativos fixos tangíveis e total do ativo; DIM: logaritmo total do ativo (em milhares de euros); 

REND: rendibilidade do ativo (ROA); IDADE: idade da empresa no ano da análise; CRESC: taxa de 
crescimento das vendas; RISCO_OP: rácio da taxa de crescimento do EBIT e a taxa de crescimento das vendas; 

RISCO_FIN: rácio entre o Resultado Liquido e o EBIT; 𝐼𝑁𝑉 : taxa de crescimento dos ativos fixos das 
empresas. 
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A variável 𝑆𝐼𝑆𝑇_𝐹𝐼𝑁24 corresponde ao indicador que resulta da agregação da ”Structure-

Activity” (Estrutura-Atividade), “Structure-Size” (Estrutura-Dimensão) e “Structure-Efficiency” 

(Estrutura-Eficiência), através da análise de componentes principais (PCA) utilizando o 

programa “XLSTAT”. Esta análise é uma técnica estatística de análise multivariada que 

transforma linearmente um conjunto original de variáveis, inicialmente correlacionadas entre 

si, num conjunto substancialmente menor de variáveis não correlacionadas que contém a 

maior parte da informação do conjunto original.  

A Estrutura-Atividade corresponde ao rácio entre o valor total das transações de ações 

nacionais em bolsas nacionais sobre o PIB a dividir pelo valor do crédito bancário concedido 

ao sector privado a dividir pelo PIB. A Estrutura-Dimensão é calculada através do rácio entre 

o valor da capitalização bolsista das ações nacionais admitidas à negociação nas bolsas 

nacionais sobre o PIB a dividir pelo valor do crédito bancário concedido ao sector privado 

sobre o PIB. Por fim, a Estrutura-Eficiência é o resultado do produto entre o valor total das 

transações de ações nacionais em bolsas nacionais sobre o PIB e rácio overhead costs. O valor 

do indicador, 𝑆𝐼𝑆𝑇_𝐹𝐼𝑁, corresponde à média do primeiro componente principal, calculada 

ano a ano entre 2009 e 2016. A forma de dividir em sistemas financeiros baseados no 

mercado e nos bancos é dado através da mediana, sendo que é considerado de “Mercado” 

quando tem valor superior à mediana, e “Banco” caso seja inferior.  

O termo α corresponde ao termo constante, β é o coeficiente das variáveis explicativas e ε é 

o termo de perturbação. Na podemos verificar a mensuração das variáveis explicativas. 

 

  

                                                 

24 𝑆𝐼𝑆𝑇_𝐹𝐼𝑁: principal componente agregado entre a Estrutura-Atividade, Estrutura-Dimensão e Estrutura-

Eficiência. 
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2.2.2. Estatística Descritiva 

Na Tabela 4 é apresentado um resumo da estatística descritiva das variáveis consideradas 

anteriormente e é possível concluir que os ativos tangíveis (TANG) representam, em média, 

24% do ativo total. A dimensão média (DIM) das empresas analisadas, em termos do seu 

valor ativo é de aproximadamente 9.8 milhões de euros. A rendibilidade (REND) média do 

ativo corresponde a 4.4%, representando um valor baixo. A idade média das empresas 

analisadas é de aproximadamente 24 anos. O crescimento (CRESC) das empresas em média 

é de 7,10%, e uma volatilidade demasiado elevada, possivelmente devido a estarmos a estudar 

uma época de bastante instabilidade financeira e económica. O risco financeiro 

(RISCO_FIN) médio das empresas é de 70% e o risco operacional (RISCO_OP), que nos 

indica a probabilidade de uma empresa não conseguir resultados operacionais suficientes 

para cobrir os juros e outros gastos de financiamento, apresenta um valor médio de 166%, 

o que representa um valor bastante elevado. O investimento (INV) das empresas cresce a 

uma média de 9% ao ano. O valor da mediana da variável SIST_FIN é 0.48, tal significa que 

para valores inferiores a 0.48 estamos perante um sistema financeiro baseado nos bancos, e 

caso contrário, estamos perante um sistema baseado nos mercados de capitais. 

Podemos constatar que o rácio de endividamento (END) médio das empresas que compõem 

a amostra é de, aproximadamente 63%. O endividamento de longo prazo (END_LP) e 

endividamento bancário (END_BANC) representa, em média, 16% do rácio de 

endividamento das empresas. 
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Tabela 4 - Estatística descritiva global 

Variável N Média Mediana Máximo Mínimo Desvio-padrão 

TANG 403601 23,64 17,79 100,00 0,00 21,05 

DIM 403601 9 826,77 8 151,69 7 312 721,00 0,00 15 258,49 

REND 383443 4,40 3,45 100,00 -100,00 11,75 

IDADE 407864 23,60 19,00 341,00 0,00 17,99 

CRESC 376892 7,10 3,49 222,58 -100,00 38,41 

RISCO_OP 370236 165,66 120,26 878,82 -506,46 490,26 

RISCO_FIN 375144 70,43 69,39 878,85 -506,47 121,27 

INV 407864 9,23 3,46 310,50 -100,00 38,89 

SIST_FIN 407864 0,49 0,48 1,65 0,01 0,22 

 

 

     

Variável N Média Mediana Máximo Mínimo Desvio-padrão 

END 403601 63,29 65,22 115,18 0,00 24,24 

END_LP 403601 16,13 9,52 115,16 0,00 19,40 

END_BANC 403601 16,73 9,28 115,12 0,00 20,13 
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Na Figura 1 podemos analisar a evolução do endividamento por ano, e por tipo de 

empréstimo. Nesta tabela podemos constatar que entre 2009 e 2016 o nível de 

endividamento geral diminuiu aproximadamente 3 pontos percentuais, mantendo-se ainda 

assim acima dos 60%. Assim, o ativo é financiado por 40% de capital próprio e 60% por 

capitais alheios. Quanto maior o endividamento, maior o grau de alavancagem das empresas. 

Um valor muito elevado deste indicador pode implicar problemas de liquidez e no caso de o 

valor ser extremamente grandioso pode até significar uma má utilização ou subutilização dos 

recursos. 

Desta figura podemos também constatar que, para 2009, o endividamento de longo prazo e 

bancário representam, respetivamente, 17.32% e 17.35% do endividamento total, tendo 

vindo a diminuir até 2016. Sabendo que o endividamento de longo prazo representa cerca 

de 17% do endividamento, significa que a dívida das empresas é maioritariamente de curto 

prazo, por exemplo, dívidas a fornecedores.  

 

 

Figura 1 - Evolução dos indicadores das variáveis dependentes, 2009-2016 
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2.2.3. Determinantes da Estrutura de Capital 

Esta subsecção permite-nos evidenciar o sinal esperado de cada variável independente do 

modelo, apresentado sinteticamente na Tabela 5. 

Tangibilidade: O sinal esperado desta variável depende de estudo para estudo. Enquanto 

Psillaki e Daskalakis (2009), e Vieira e Novo (2010) encontraram uma relação negativa entre 

a tangibilidade do ativo e o endividamento, Rajan e Zingales (1995,1996), Jorge e Armada 

(2001) e Hérnadi e Ormos (2012) indicam que essa relação é positiva. O papel da estrutura 

do ativo de uma empresa é significativo na determinação da estrutura de capital, isto porque 

as empresas com maior volume de ativos tangíveis têm maior alavancagem financeira, devido 

à obtenção de financiamento através de taxas de juro mais baixas, pelo que é expectável uma 

relação positiva. Em caso de endividamento as empresas dão como garantia os seus ativos 

fixos, o que perante os seus credores é uma mais-valia, sendo que podem vendê-los em caso 

de liquidação de dívidas. 

 

Dimensão: A variável dimensão apresenta-se maioritariamente com uma relação positiva, 

principalmente no longo prazo, tendo em conta os estudos empíricos anteriores. A dimensão 

da empresa é um fator determinante na estrutura de capital. Inerente à dimensão da empresa 

estão associados os custos com o incumprimento das obrigações. Quanto maior a empresa 

menor será a probabilidade de não cumprir as suas obrigações, ou seja, menor a 

probabilidade de incumprimento da dívida. O recurso ao endividamento é facilitado às 

empresas de grandes dimensões, uma vez que a sua estrutura permite-lhes incorrer em custos 

de incumprimento. Empresas de maior dimensão têm maior facilidade no acesso ao mercado 

de capitais e obtenção de crédito a médio e longo prazo e, por conseguinte, menos sujeitas a 

dificuldades financeiras e menores custos de falência (Beck e Dermirgüç-Kunt, 2006; 

Sogorb-Mira, 2005, Wijst e Thurik, 1993).  
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Rendibilidade: A rendibilidade das empresas depende dos seus investimentos e de que 

forma são financiados, quer através dos lucros retidos, capital de terceiros ou capital próprio. 

Empresas com maior rendibilidade recorrem menos a endividamento e, por conseguinte, 

preferem o autofinanciamento, uma vez que lhes permite manter uma maior flexibilidade 

financeira. Diversos autores indicam que a relação entre a rendibilidade e o endividamento é 

negativa (Hernádi e Ormos, 2012; Jorge e Armada, 2001; Psillaki e Daskalakis, 2009; Rajan e 

Zingales, 1995, 1996; Vieira e Novo, 2010).  

 

Idade: Por um lado, empresas mais jovens no mercado apresentam maiores níveis de 

endividamento comparativamente às mais enraizadas, isto porque ainda não possuem lucros 

suficientemente elevados que lhes permitam o autofinanciamento. Por outro lado quanto 

maior o número de anos a empresa tiver, maior é a reputação no mercado, facilitando o 

acesso ao endividamento, a reputação transmite ao mercado fiabilidade e confiança. Vieira e 

Novo (2010) e Micheaelas et al. (1999) encontraram evidência de uma relação negativa entre 

a idade e o endividamento, pois empresas mais velhas tendem a apresentar lucros acumulados 

suficientes para se financiarem com capitais internos. 

 

Crescimento: Empresas com maior crescimento terão de optar por um maior nível de 

endividamento, tal deve-se ao facto dos recursos gerados internamente se tornarem 

insuficientes para fazer face ao investimento derivado ao forte crescimento. A teoria de 

pecking order defende que as empresas preferem financiar-se através do autofinanciamento, o 

que significa que empresas com baixos níveis de crescimento não deverão ter dívidas, uma 

vez que os recursos gerados internamente são suficientes para financiar o baixo nível de 

crescimento. Por outro lado, temos estudos que indicam exatamente o contrário (relação 

negativa), que empresas com maior potencial de crescimento têm tendência a não optar por 

capital alheio, uma vez que muitas delas têm fundos próprios capazes de suportar tais 

investimentos (Fama e French, 2002; Jensen et al., 1992; Titman e Wessels, 1988).  
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Risco: Quanto maior o endividamento maior será a exposição ao risco devido ao facto de 

se criar uma elevada probabilidade de incumprimento e posterior insolvência. Perante 

credores, uma empresa que apresente um risco de negócio ou risco financeiro elevado obterá 

maiores taxas de juros, maiores serão os entraves à obtenção de crédito. Sendo que empresas 

mais pequenas apresentam níveis de risco maioritariamente mais elevados do que empresas 

de maiores dimensões, esta variável apresenta um sinal contrário ao esperado para a 

dimensão, que por sua vez indica que maior dimensão, menor risco e, portanto, maior 

possibilidade de crédito (Harris e Raviv, 1991; Psillaki e Daskalakis, 2009; Serrasqueiro, 

Armada e Nunes, 2011; Wijst e Thurik, 1993).  

 

Investimento: Quanto maior o investimento, maior a necessidade de recursos, quer sejam 

recurso à divida externa ou ao autofinanciamento. No entanto, autores como Benito (2003) 

indicam que a alavancagem financeira apresenta uma relação negativa com o investimento. 

Empresas com uma taxa de investimento elevada, para um dado volume de cash flow, terão 

menos necessidade de recorrer a divida. Para Myers (1984) o fator determinante do 

endividamento das empresas são os seus fluxos de caixa. As empresas apresentam baixos 

níveis de endividamento caso tenha poucas oportunidades de investimento e os seus fluxos 

de caixa seja elevados.  

 

Sistema Financeiro: Nos estudos empíricos analisados não foi encontrada evidência 

empírica que sustente a preferência de um sistema financeiro ao outro, tão pouco há certezas 

de que estejam relacionados com o endividamento. Allen e Gale (2000), Levine e Demirgüç-

Kunt (1999, 20024) concluem que as evidências empíricas não apresentam sustentação para 

as visões “bank-based” ou market-based”, de modo que a estrutura financeira não ajuda a 

explicar as diferenças de performance económica de longo prazo. No entanto, seria expectável 

que empresas assentes em sistemas financeiros orientados para o mercado bancário, 

apresentem níveis de endividamento bancário maiores. Esta variável mede-se através da 

média do primeiro componente principal e se se tratar de um sistema financeiro baseado no 

mercado toma valores superiores à mediana da própria variável, e caso contrário, trata-se de 

um sistema financeiro baseado nos bancos. 
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Tabela 5 - Sinal esperado das variáveis explicativas 

Variáveis Sinal esperado 

     Tangibilidade + 

     Dimensão + 

     Rendibilidade - 

     Idade - 

     Crescimento - 

     Risco operacional - 

     Risco financeiro - 

     Investimento + 

     Sistema financeiro Indeterminado 
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3. Resultados 

Na estimação das três regressões, seria necessário realizar três testes (teste de Hausman, teste 

de Chow e teste de Breusch-Pagan) para averiguar qual dos três tipos de modelo seria o mais 

adequado: modelo de efeitos fixos, efeitos aleatório ou modelo pooled. O teste de Hausman 

testa a hipótese nula: modelo efeitos fixos contra o modelo de efeitos aleatórios, e de acordo 

com este teste não rejeitamos a hipótese nula. Enquanto o teste de Chow testa se se opta pelo 

modelo efeitos fixos (H0) ou pelo modelo de efeitos aleatórios (H1), sendo que o resultado 

foi a rejeição da hipótese H1, tal significa que de acordo com esta análise devemos estimar a 

regressão pelo modelo de efeitos fixos. Portanto, é possível concluir que o modelo mais 

apropriado para a estimação das regressões seria o modelo de efeitos fixos, o qual assume 

que a heterogeneidade das empresas faz parte do termo constante. (Apêndice 5.1) 

A Tabela 6 evidencia os resultados da estimação do modelo, por efeitos fixos, dos 

determinantes da estrutura de capital das empresas, entre 2009 e 2016. O coeficiente de 

determinação (R-squared) mede a qualidade do ajustamento da regressão, quanto maior o seu 

valor melhor a qualidade de ajustamento do modelo. No nosso modelo o seu valor é bastante 

elevado para as três regressões. Cerca de 86%, 74% e 80% da variação no endividamento 

geral, endividamento de longo prazo e endividamento bancário é explicado pelas variáveis 

independentes. O coeficiente de determinação ajustado (Adjusted R-squared) explica a 

percentagem de variação das variáveis explicativas, mas apenas das que efetivamente afetem 

a variável dependente, apresentando por essa razão um valor mais baixo do que o primeiro 

coeficiente. O R2 aumenta aquando da estimação do modelo por efeitos fixos, uma vez que 

este é método de estimação mais adequado para a nossa amostra. 
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Tabela 6 - Resultados da estimação do modelo por efeitos fixos dos determinantes da estrutura de capital das 

empresas, 2009-2016 

Variáveis 
Endividamento 

global 

Endividamento de 

longo prazo 

Endividamento 

bancário 

Constante 
57.60264 

(0.0000) 

-0.950353  

(0.0337) 

-10.04014 

(0.0000) 

TANG 
0.022160 

(0.0000) 

0.244604 

(0.0000) 

0.183345 

(0.0000) 

log(DIM) 
2.041416 

(0.0000) 

1.412981 

(0.0000) 

3.260588 

(0.0000) 

REND 
-0.428298 

(0.0000) 

-0.157710 

(0.0000) 

-0.179748 

(0.0000) 

IDADE 
-0.501789 

(0.0000) 

-0.129243 

(0.0000) 

-0.278122 

(0.0000) 

CRESC 
0.031304 

(0.0000) 

-0.001485 

(0.0116) 

-0.006284 

(0.0000) 

RISCO_OP 
-0.000335 

(0.0000) 

-8.18e-05 

(0.0163) 

-0.000216 

(0.0000) 

RISCO_FIN 
-0.000632 

(0.0000) 

-0.000275 

(0.0546) 

-0.000572 

(0.0000) 

INV 
0.029629 

(0.0000) 

0.006553 

(0.0000) 

0.004875 

(0.0000) 

SIST_FIN 
-0.743490 

(0.0000) 

0.828941 

(0.0000) 

-0.849335 

(0.0000) 

Sumário do modelo 

R-squared 0.861175 0.739427 0.799325 

Ajusted R-squared 0.839378 0.698513 0.767816 

F-statistic 39.50852 18.07303 25.36856 

Prob (F-statistic) 0.000000 0.000000 0.000000 

Nº de observações 358418 358418 358418 
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A tangibilidade do ativo apresenta-se com um sinal positivo, evidenciando uma relação 

positiva com as variáveis dependentes. Esta relação indica que empresas com maior 

proporção de ativos fixos tangíveis no seu ativo total evidenciam um nível de endividamento 

mais elevado, ou seja, médias empresas com maior proporção de ativos capazes de servir 

como garantia conseguem obter mais facilmente crédito. De acordo com a Teoria de Custos 

de Agência e na Teoria da Informação Assimétrica, o endividamento varia no mesmo sentido 

que a tangibilidade do ativo, esta posição é contrária à Teoria trade-off que nos indica que esta 

relação é negativa.  

A dimensão comporta-se de acordo com o esperado, evidencia uma relação positiva e 

estatisticamente significativa com o rácio de endividamento. Médias empresas de maior 

dimensão, com maior volume de ativos, tendem a mostrar níveis de endividamento 

superiores. Empresas de grande dimensão, geralmente, apresentam-se mais transparentes. 

Quanto maior a transparência maior facilidade em aceder a financiamento alheio, devido ao 

abrandamento dos problemas de assimetria de informação. O tamanho da empresas 

funciona como um sinal oposto da probabilidade de insolvência, quanto maior a empresa 

menor probabilidade de entrar em falência.  

De acordo com a teoria de pecking order, a rendibilidade apresenta uma relação negativa e 

estatisticamente significativa. Tal sugere que empresas com maior rendibilidade do ativo 

tendem a se financiar através de fundos gerados internamente, ou seja recorrem ao 

autofinanciamento. Quanto maior a rendibilidade das empresas, menor o endividamento 

global, de longo prazo e bancário. O aumento de 1% na rendibilidade do ativo provoca uma 

diminuição do endividamento em 42.83%, 15.77% e 17.97%, respetivamente. 

O número de anos de atividade da empresa mostra-se estatisticamente significativa e com 

uma relação negativa para toda a maturidade do endividamento. Tal resultado sugere que 

empresas mais maduras no mercado dispõem de fundos próprios, acumulados ao longo do 

tempo, o que provoca uma menor necessidade de recorrer a endividamento alheio. 
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De acordo com a Teoria dos Custos de agência, seria de esperar uma relação positiva entre 

o crescimento e o endividamento, tal acontece no endividamento geral, o mesmo não 

acontece na divida de longo prazo nem do crédito bancário Empresas com grandes níveis de 

crescimento precisam de uma maior quantidade de fundos para se financiarem. Por esta 

razão, empresas com maior rácio de endividamento são mais propicias a esgotarem os seus 

fundos próprios. Aquando da não existência de possibilidade de autofinanciamento por parte 

das empresas, estas recorrem ao financiamento alheio. Na nossa estimação, o resultado para 

o endividamento de longo prazo e o crédito bancário está de acordo com a Teoria pecking 

order, o qual evidencia uma relação negativa entre as variáveis.  

A variável risco vai ao encontro aos estudos empíricos apresentados anteriormente, onde 

existe uma relação negativa entre as variáveis. Sendo que para o longo prazo não apresenta 

significância estatística, tanto para o risco financeiro como operacional. O risco por si só 

apresenta-se como um fator preponderante na decisão de conceder crédito às empresas. 

Um maior risco implica uma maior probabilidade da empresa não conseguir cumprir com as 

suas responsabilidades financeiras e, em ultima instancia, causar a sua própria falência. 

Empresas com elevados níveis de risco são consideradas instáveis aos olhos do mercado e 

dos bancos. Instabilidade significa maior possibilidade de incumprimento das suas 

obrigações. 

Quanto maior o risco, tanto financeiro como operacional, maiores serão os entraves na 

obtenção de crédito por parte das empresas, devido às elevadas taxas de juro que as 

instituições financeiras irão aplicar.  

Ao contrário do esperado por Benito (2003) o investimento apresenta-se com uma relação 

positiva com o endividamento. Nas empresas europeias quanto maior o investimento, maior 

será a sua necessidade de recursos e, por conseguinte, maior será o seu endividamento. 

Apesar do seu valor ser bastante insignificante quando comparado com outras variáveis. 

Dentro do leque de empresas apresentado, podemos afirmar que se a taxa de investimento 

variar em 1%, o endividamento varia em média, 3% para o endividamento geral, 0.7% no 

longo prazo e 0.5% para o crédito bancário.  
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Os fluxos de caixa são um dos fatores determinantes do endividamento das empresas, 

empresas que exibem grandes oportunidades de investimento e baixos movimentos 

financeiros, normalmente apresentam elevados níveis de investimento. Esta variável 

apresenta uma relação oposta à do autor Benito (2003), o qual indica que a sua relação é 

negativa, uma vez que empresas com mais investimentos terão menor necessidade de 

recorrer a financiamento, visto que os seus investimentos cobrem as suas necessidades 

futuras de dívida.  

A variável para o sistema financeiro é composta pela agregação de três componentes: a 

Estrutura-Atividade, a Estrutura-Dimensão e a Estrutura-Eficiência. A primeira visa medir 

o nível relativo da atividade dos mercados de capitais, e quanto maior o seu valor, maior o 

nível de atividade relativo do mercado de capitias e, consequentemente, mais próximo está 

do protótipo do sistema financeiro baseado no mercado. A segunda mede a dimensão relativa 

do mercado de capitais face aos bancos, sendo que quanto mais alto o seu valor, maior a 

dimensão relativa dos mercados de capitais e, por conseguinte, mais próximo estamos de um 

sistema baseado no mercado. Por fim, a Estrutura-Eficiência avalia a eficiência dos mercados 

comparativamente aos bancos, apresentando a mesma conclusão que as variáveis anteriores, 

valores elevados desta variável, mais próximo se está de um sistema baseado nos mercados. 

Face ao referido, pode-se afirmar que, quanto maior o valor do indicador SIST_FIN, que 

corresponde ao principal componente agregado das três variáveis acima mencionadas, o 

sistema financeiro do país está mais próximo do protótipo de sistema financeiro baseado no 

mercado. Sabendo que a variável SIST_FIN é medida utilizando a mediana, e tendo em conta 

que ela toma o valor 0.48, trata-se de um sistema financeiro baseado no mercado se apresenta 

valores superiores à mediana, e de um sistema financeiro baseado nos bancos, caso contrário. 
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O facto de estarmos perante um sistema financeiro que se rege pelas políticas de um banco 

central, pode influenciar a que empresas apresentem um maior endividamento bancário, do 

que empresas que sejam fundadas num sistema financeiro baseado nos mercados de capitais. 

Pelo que seria expectável que perante um sistema financeiro baseado no mercado bancário, 

as empresas tenderem a financiar-se com recurso às instituições bancárias. Tal não significa 

que um sistema é preferível ao outro, mas na presença de um sistema baseado nos mercados 

de capitais as empresas europeias tendem a aumentar o seu endividamento de longo prazo, 

através, por exemplo, da emissão de obrigações. Na presença de um sistema baseado nos 

bancos, as empresas tendem a se financiar através de empréstimos bancários. 

Devido à interpretação desta variável ser muito particular, substituímos a variável SISTFIN 

pela variável dummy “Mercado”, que toma valor 1 e 0. 
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+ 𝛽

7
𝑅𝐼𝑆𝐶𝑂𝐹𝐼𝑁𝑖𝑡

+  𝛽
8

𝐼𝑁𝑉𝑖𝑡 + 𝛽
9

𝑀𝑒𝑟𝑐𝑎𝑑𝑜𝑖𝑡 + 𝜀𝑖𝑡                           (3.1) 

 

Para tal, na Tabela 7 podemos analisar a classificação do tipo de sistema financeiro por país, 

calculados através da média do valor da variável SIST_FIN. Os países são classificados como 

“Mercado” se o seu valor for superior à mediana (tomam valor de 1) e, se inferior, 

classificados como “Banco” (tomam valor de 0). 
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Tabela 7 - Classificação dos Países por Tipo de Sistema 

Países N 
Mercado  

Tipo I 

Mercado  

Tipo II 

Mercado  

Tipo III 

Mercado  

Tipo IV 

Alemanha 5863 Mercado Banco Banco Mercado 

Áustria 478 Banco Banco Banco Banco 

Bélgica 1919 Banco Banco Banco Banco 

Bulgária 692   Banco Mercado 

Croácia 493   Banco Banco 

Eslováquia 815   Banco Mercado 

Eslovénia 490   Banco Mercado 

Espanha 5670 Banco Mercado Mercado Mercado 

Estónia 309   Banco Mercado 

Finlândia 1151 Banco Mercado Mercado Banco 

França 8564 Banco Mercado Mercado Mercado 

Grécia 588 Banco Banco Banco Banco 

Holanda 970 Mercado Mercado Mercado Mercado 

Hungria 1355   Banco Banco 

Itália 7436 Banco Banco Banco Banco 

Noruega 1507 Banco Mercado Mercado Banco 

Polónia 2854   Banco Banco 

Portugal 1608 Banco Banco Banco Mercado 

República Checa 2260   Banco Banco 

Roménia 1536   Banco Banco 

Sérvia 523   Banco Mercado 

Suécia 3088 Mercado Mercado Mercado Mercado 

Ucrânia 814   Banco Banco 

 

No sistema financeiro tipo I foram utilizados os valores divulgados por Levine (2002), para 

o período de 1980 a 1995. No tipo II os dados utilizados são referentes ao período de 2000 

a 2011, também apresentados por Levine (2002), onde 5 dos 12 países com valores alteraram 

a sua classificação. A classificação do tipo III corresponde aos dados divulgados por 

Moutinho (2018) para o período de 2000 a 2011, onde comparativamente ao tipo II não 

houve alterações de classificação. Por fim, o sistema financeiro do tipo IV foi calculado para 

o período de 2009 a 2016, onde 35% dos países modificaram a sua classificação. Quando 

este indicador é superior à mediana, o sistema financeiro do país é considerado “Mercado”. 
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Nos estudos empíricos analisados não foi encontrada evidência empírica que sustente a 

preferência de um sistema financeiro ao outro, tão pouco há certezas de que estejam 

relacionados com o endividamento. No entanto, pela Tabela 8, podemos verificar que 

perante um sistema financeiro baseado nos mercados: 

 Mercado Tipo I – o endividamento global e bancário diminuem, e o endividamento 

de longo prazo aumenta. 

 Mercado Tipo II – o endividamento diminui. 

 Mercado Tipo III – o endividamento de longo prazo e bancário diminuem e o 

endividamento global aumenta. 

 Mercado Tipo IV – o endividamento global aumenta e o endividamento de longo 

prazo e bancário diminuem. 

 

Tabela 8 - Resultados obtidos por classificação do tipo de sistema financeiro, 2009-2016 

Variáveis 
Endividamento 

global 

Endividamento de 

longo prazo 

Endividamento 

bancário 

Mercado Tipo I -0.148616 4.892880 -2.847271 

Mercado Tipo II -4.438805 -4.493934 -4.523266 

Mercado Tipo III 0.393199 -1.225489 -1.401879 

Mercado Tipo IV -0.304207 0.505512 0.870823 

 
 

Do Anexo 1 ao Anexo 4 podemos analisar os resultados obtidos com a inclusão da nova 

variável. As únicas alterações que evidenciamos foram: 

 Endividamento Geral: Tangibilidade e Dimensão apresentam uma relação negativa. 

 Endividamento de Longo Prazo: Crescimento apresenta uma relação positiva. 

 Endividamento Bancário: Crescimento apresenta uma relação positiva. 
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4. Conclusões 

O principal objetivo desta dissertação foi estudar o impacto do tipo de sistema financeiro na 

estrutura de capitais de médias empresas de 23 países europeus. A dissertação avalia a 

estrutura de capital através do rácio de endividamento geral, do rácio de endividamento de 

longo prazo e do rácio do endividamento bancário.  

No período em análise podemos concluir que os níveis de endividamento foram bastante 

elevados. Tal seria expectável, uma vez que estudamos um período de grande instabilidade 

económica. O rácio de endividamento geral, entre 2009 e 2016, ficou acima dos 60%, sendo 

que em média 16% corresponde ao endividamento de longo prazo. O que significa que, de 

um modo geral as médias empresas têm preferência por recurso a fundos externos, e a 

maturidade das dívidas das médias empresas em questão é realizada maioritariamente a curto 

prazo. 

Os determinantes da estrutura de capital das empresas apresentam uma relação em 

concordância com a literatura: a dimensão, tangibilidade do ativo e o investimento 

apresentaram uma relação positiva com todos os tipos de endividamento, ou seja, médias 

empresas de maior dimensão, com maior volume de ativos e maior investimento tendem a 

mostrar níveis de endividamento mais elevados. A rendibilidade, idade (anos de atividade) e 

o risco evidenciaram uma relação negativa face ao endividamento geral e à sua maturidade. 

Empresas com grandes níveis de rentabilidade do ativo, empresas mais maduras no mercado 

e com maiores níveis de risco apresentam um maior rácio de endividamento sendo que são 

mais propicias a esgotarem os seus fundos próprios. O nível de endividamento tende a 

aumentar com o nível de crescimento das empresas da amostra, o mesmo não acontece para 

o endividamento bancário. O investimento, apesar de a sua significância ser irrisória, mostra-

se positivamente relacionado com o endividamento. Empresas com elevados níveis de 

investimento apresentam uma maior tendência para se endividarem.  
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De acordo com a evidência empírica não existe evidência que sobreponha um sistema 

financeiro ao outro. No entanto, a escolha pelo tipo de estrutura de capital, no nosso caso, 

depende do tipo de sistema financeiro em que a empresa se insere. Numa primeira análise, 

quando nos aproximamos de um sistema financeiro baseado nos mercados de capital, as 

empresas tendem em apresentar um maior endividamento de longo prazo. Após a divisão 

do tipo de sistema financeiro baseado nos dados divulgados por Levine (2002) e Moutinho 

(2018), concluímos que perante um sistema financeiro baseado nos mercados, tendo por 

base a classificação do tipo I, para o período de 1980 e 1995: o endividamento global e 

bancário diminuem, e o endividamento de longo prazo aumenta; para a classificação do tipo 

II, entre o período de 2000 e 2011: todos os tipos de endividamento diminuem; na 

classificação do tipo III, entre 2000 e 2011: o endividamento de longo e bancário diminuem 

e o endividamento global aumenta. Por fim, e de acordo com a nossa análise para o período 

de 2006 a 2019, perante um sistema financeiro baseado nos mercados o endividamento 

global aumenta e o endividamento de longo prazo e bancário diminuem. 

 

 

Limitações 

Apesar do contributo para a literatura que este trabalho possa oferecer, é de assinalar que 

este possui limitações, nomeadamente na amostra em si, que apenas recai sobre empresas de 

médias dimensões, seria pertinente estudar o que aconteceu com as pequenas empresas 

europeias no período estudado. Sendo este também uma limitação, uma vez que seria 

adequado alargar o período da análise e estudar a evolução da estrutura de capital das 

empresas antes da crise mundial. Por último, um tópico de investigação futura relevante 

relaciona-se com a inclusão de novas variáveis que possam afetar o endividamento das 

empresas, ou até mesmo o estudo da variação anual do endividamento. Seria interessante 

perceber se outras variáveis influenciam, e de que forma, a estrutura de capital.  
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5. Apêndice 

5.1. Testes econométricos 

Por forma a selecionar qual o modelo mais adequado à amostra é necessário distinguir três 

grupos de modelos econométricos que utilizam dados em painel: 

1. Modelo Efeitos Fixos – modelo estimado assumindo que a heterogeneidade dos 

indivíduos faz parte do termo constante, que é diferente para cada empresa, ou seja, 

a parte constante do modelo é diferente de empresa para empresa e é passível de 

captar diferenças invariáveis no tempo; 

𝐸𝑁𝐷𝑖𝑡 = 𝛼𝑖 + α + 𝛽i𝑋𝑖𝑡 + 𝜀𝑖𝑡  

2. Modelo Efeitos Aleatórios – a estimação do modelo é feita através da introdução de 

heterogeneidade das empresas no termo de perturbação. O modelo não considera a 

constante como um parâmetro fixo, mas um parâmetro aleatório não observável; 

𝐸𝑁𝐷𝑖𝑡 = α + 𝛽i𝑋𝑖𝑡 + 𝜀𝑖𝑡  

3. Modelo Pooled Least Squares – neste modelo a estimação assume que o termo 

constante e o coeficiente das variáveis explicativas são comuns para todas as 

empresas. (Greene, 200225) 

𝐸𝑁𝐷𝑖𝑡 = α + 𝛽i𝑋𝑖𝑡 + 𝜀𝑖𝑡 

 

Para escolher qual o modelo econométrico mais utilizado, Greene (2002) indica que devem 

ser realizados três testes, Teste de Hausman, e o Teste de Breusch-Pagan. Na tabela abaixo 

temos resumidos os seus resultados, bem como os modelos a utilizar conforme as hipóteses. 

 

                                                 

25 H Greene, W. (2002). Econometric analysis. In: Prentice Hall. 
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Regra de decisão da escolha do método econométrico a utilizar 

Tipos de teste 
Resultado (p-value26) 

Significativo Não significativo 

Hausman Modelo Efeitos Fixos Modelo Efeitos Aleatórios 

Chow Modelo Efeitos Fixos Modelo Pooled Least Squares 

Breusch-Pagan Modelo Efeitos Aleatórios Modelo Pooled Least Squares 

 

Primeiramente, executamos o Teste de Hausman, por forma a optar entre o modelo de efeitos 

fixos ou aleatórios, para um p-value baixo rejeita-se a hipótese nula de que o modelo de efeitos 

aleatórios é o mais apropriado (optar pelos efeitos fixos). Posteriormente, utilizamos o Teste 

de Chow para selecionar entre o modelo de efeitos fixos ou o modelo pooled. Se o p-value for 

baixo, rejeita-se a hipótese de que o modelo Pooled Least Squares seja o mais adequado. Por 

fim realizar-se-ia o Teste de Breusch-Pagan, se o valor do p-value for pequeno, validamos a 

hipótese alternativa – escolha do modelo de efeitos aleatórios (Greene, 2002). No entanto, 

este ultimo teste não foi executado, uma vez que da execução do teste de Hausman, 

observamos que o Modelo de Efeitos Fixos é preferível, uma vez que se rejeita a hipótese 

nula, e após ter sido efetuado o teste de Chow, também para os três rácios de endividamento, 

que estuda a hipótese nula – H0: Modelo pooled foi possível concluir que o método de 

estimação mais adequado para a amostra é o Modelo de Efeitos Fixos. Em modelos de 

efeitos fixos de dados em painel permite-se que os efeitos inobserváveis existentes possam 

estar correlacionados, arbitrariamente, com as variáveis independentes em cada período de 

tempo. 

 

 

  

                                                 

26 P-value – significância da hipótese nula. 
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Anexo 1 - Resultados da estimação do modelo por efeitos pooled dos determinantes da estrutura de capital das 

empresas com classificação Tipo I, 2009-2016 

Variáveis 
Endividamento 

global 

Endividamento de 

longo prazo 

Endividamento 

bancário 

Constante 
101.6654 

(0.0000) 

-0.063665 

(0.8755) 

-1.368432 

(0.0026) 

TANG 
-0.068565 

(0.0000) 

0.287816 

(0.0000) 

0.336246 

(0.0000) 

log(DIM) 
-3.098009 

(0.0000) 

1.128951 

(0.0000) 

1.565998 

(0.0000) 

REND 
-0.722746 

(0.0000) 

-0.266989 

(0.0000) 

-0.322345 

(0.0000) 

IDADE 
-0.157401 

(0.0000) 

-0.034943 

(0.0000) 

-0.043876 

(0.0000) 

CRESC 
0.039138 

(0.0000) 

0.003426 

(0.0030) 

0.003454 

(0.0074) 

RISCO_OP 
-0.001202 

(0.0000) 

-0.000226 

(0.001) 

-0.000332 

(0.0000) 

RISCO_FIN 
-0.008813 

(0.0000) 

-0.003289 

(0.0000) 

-0.007231 

(0.0000) 

INV 
0.054371 

(0.0000) 

0.011131 

(0.0000) 

0.015826 

(0.0000) 

MERCADO TIPO_I 
-0.148616 

(0.1622) 

4.892880 

(0.0000) 

-2.847271  

(0.0000) 

Sumário do modelo 

R-squared 0.159839 0.167231 0.178902 

Ajusted R-squared 0.159811 0.167202 0.178874 

F-statistic 5607.377 5918.757 6421.833 

Prob (F-statistic) 0.000000 0.000000 0.000000 

Nº de observações 265276 265276 265276 
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Anexo 2 - Resultados da estimação do modelo por efeitos pooled dos determinantes da estrutura de capital das 

empresas com classificação Tipo II, 2009-2016 

Variáveis 
Endividamento 

global 

Endividamento de 

longo prazo 

Endividamento 

bancário 

Constante 
106.8500 

(0.0000) 

6.662533 

(0.0337) 

3.125336 

(0.0000) 

TANG 
-0.075495 

(0.0000) 

0.285795 

(0.0000) 

0.326514 

(0.0000) 

log(DIM) 
-3.380936 

(0.0000) 

0.732094 

(0.0000) 

1.336708 

(0.0000) 

REND 
-0.714068 

(0.0000) 

-0.240855 

(0.0000) 

-0.322775 

(0.0000) 

IDADE 
-0.157719 

(0.0000) 

-0.027029 

(0.0000) 

-0.048603 

(0.0000) 

CRESC 
0.038343 

(0.0000) 

0.002225 

(0.0530) 

0.002855 

(0.0258) 

RISCO_OP 
-0.001231 

(0.0000) 

-0.000269 

(0.0000) 

-0.000354 

(0.0000) 

RISCO_FIN 
-0.007653 

(0.0000) 

-0.001672 

(0.0000) 

-0.006285 

(0.0000) 

INV 
0.054450 

(0.0000) 

0.011689 

(0.0000) 

0.015651 

(0.0000) 

MERCADO TIPO_II 
-4.438805 

(0.0000) 

-4.493934 

(0.0000) 

-4.523266 

(0.0000) 

Sumário do modelo 

R-squared 0.169055 0.172123 0.189189 

Ajusted R-squared 0.169027 0.172095 0.189162 

F-statistic 5996.462 6127.909 6877.262 

Prob (F-statistic) 0.000000 0.000000 0.000000 

Nº de observações 265276 265276 265276 
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Anexo 3 - Resultados da estimação do modelo por efeitos pooled dos determinantes da estrutura de capital das 

empresas com classificação Tipo III, 2009-2016 

Variáveis 
Endividamento 

global 

Endividamento de 

longo prazo 

Endividamento 

bancário 

Constante 
92.24559 

(0.0000) 

-0.212417  

(0.5352) 

-5.715104 

(0.0000) 

TANG 
-0.127664 

(0.0000) 

0.238158 

(0.0000) 

0.241961 

(0.0000) 

log(DIM) 
-2.203420 

(0.0000) 

1.207921 

(0.0000) 

2.099875 

(0.0000) 

REND 
-0.819472 

(0.0000) 

-0.280852 

(0.0000) 

-0.343651 

(0.0000) 

IDADE 
-0.129064 

(0.0000) 

-0.007383 

(0.0000) 

-0.018534 

(0.0000) 

CRESC 
0.050259 

(0.0000) 

0.011354 

(0.0115) 

0.004029 

(0.0001) 

RISCO_OP 
-0.001070 

(0.0000) 

-0.000135 

(0.0000) 

-0.000278 

(0.0000) 

RISCO_FIN 
-0.010578 

(0.0000) 

-0.003802 

(0.0000) 

-0.008397 

(0.0000) 

INV 
0.057877 

(0.0000) 

0.011318 

(0.0000) 

0.012526 

(0.0000) 

MERCADO TIPO_III 
0.393199 

(0.0000) 

-1.225489 

(0.0000) 

-1.401879 

(0.0000) 

Sumário do modelo 

R-squared 0.180736 0.140172 0.142346 

Ajusted R-squared 0.180715 0.140150 0.142325 

F-statistic 8785.268 6492.094 6609.514 

Prob (F-statistic) 0.000000 0.000000 0.000000 

Nº de observações 358418 358418 358418 
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Anexo 4 - Resultados da estimação do modelo por efeitos pooled dos determinantes da estrutura de capital das 

empresas com classificação Tipo IV, 2009-2016 

Variáveis 
Endividamento 

global 

Endividamento de 

longo prazo 

Endividamento 

bancário 

Constante 
92.61850 

(0.0000) 

-0.950353  

(0.0011) 

-6.921058 

(0.0000) 

TANG 
-0.129987 

(0.0000) 

0.244511 

(0.0000) 

0.249816 

(0.0000) 

log(DIM) 
-2.208586 

(0.0000) 

1.218870 

(0.0000) 

2.115805 

(0.0000) 

REND 
-0.819718 

(0.0000) 

-0.280100 

(0.0000) 

-0.342781 

(0.0000) 

IDADE 
-0.126727 

(0.0000) 

-0.012953 

(0.0000) 

-0.026039 

(0.0000) 

CRESC 
0.050199 

(0.0000) 

0.011505 

(0.0000) 

0.004226 

(0.0000) 

RISCO_OP 
-0.001069 

(0.0000) 

-0.000136 

(0.0107) 

-0.000279 

(0.0000) 

RISCO_FIN 
-0.010480 

(0.0000) 

-0.004041 

(0.0000) 

-0.008715 

(0.0000) 

INV 
0.057758 

(0.0000) 

0.011612 

(0.0000) 

0.012915 

(0.0000) 

MERCADO TIPO_IV 
-0.304207 

(0.0000) 

0.505512 

(0.0000) 

0.870823 

(0.0000) 

Sumário do modelo 

R-squared 0.180711 0.139167 0.141566 

Ajusted R-squared 0.180691 0.139145 0.141544 

F-statistic 8783.831 6438.003 6567.295 

Prob (F-statistic) 0.000000 0.000000 0.000000 

Nº de observações 358418 358418 358418 

 


