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Resumo 
 

 

O presente trabalho pretende analisar as dificuldades de financiamento das 
Pequenas e Médias Empresas (PME) portuguesas fornecendo um instrumento 
de análise dessas dificuldades às empresas. A presente dissertação tem como 
objetivo analisar alguns dos fatores que se verifica causarem impacto, positivo 
ou negativo, no montante de financiamento das empresas portuguesas em 
causa. A análise aludiu sobre o período de 2013 a 2017.   
Pretende-se recorrer a dados fidedignos e a métodos estatísticos adequados 
para tratamento dos mesmos, sendo a amostra composta por 148.525 empresas 
portuguesas não-financeiras, selecionadas a partir da base de dados da SABI 
(Sistema de Análises de Balanços Ibéricos), agrupadas em empresas de micro, 
pequena e média dimensão. O tratamento estatístico dos dados foi efetuado pelo 
software informático StataMP16.  
O crescimento das PME encontra-se estreitamente relacionado com o 
financiamento, sendo que a maior dificuldade identificada pelas PME tem sido 
exatamente o acesso ao financiamento. Os resultados permitem retirar 
conclusões claras sobre a influência da restrição ao crédito para as PME 
portuguesas. As demonstrações financeiras têm tido um papel cada vez mais 
decisivo no aumento da confiança nas relações e, consequentemente, na 
concessão de crédito, sendo os documentos mais solicitados pelas instituições 
financeiras antes de conceder crédito às PME. Ressalva-se que os fatores que 
mais afetam o financiamento das empresas são a dimensão e o volume de 
negócios. 
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The present work intends to analyze the financing difficulties of Portuguese Small 
and Medium Enterprises (SMEs) by providing an instrument to analyze these 
difficulties to companies. This dissertation aims to analyze some of the factors 
that are verified to have an impact, positive or negative, in the amount of 
financing of the Portuguese companies in question. The analysis alluded to the 
period from 2013 to 2017. 
It is intended to use reliable data and appropriate statistical methods to treat 
them, being the sample composed of 148,525 Portuguese non-financial 
companies, selected from the database of SABI (System of Analysis of Iberian 
Balance Sheets), grouped into micro, small and medium sized companies. The 
statistical treatment of the data was performed by the computer software 
StataMP16. 
The growth of SMEs is closely related to finance, with the greatest difficulty 
identified by SMEs having been precisely access to finance. The results make it 
possible to draw clear conclusions about the influence of the credit restriction for 
Portuguese SMEs. Financial statements have played an increasingly decisive 
role in increasing trust in relationships and, consequently, in granting credit, with 
the documents being these the most requested by financial institutions before 
granting credit to SMEs. It highlights that the factors that most affect the financing 
of companies are the size and the volume of business.   
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1. Introdução 

O sucesso económico da Europa depende amplamente das Pequenas e Médias 

Empresas (PME) que alcançam o seu potencial de crescimento (Comissão Europeia, 

2017). As PME são proeminentes no setor empresarial na grande maioria dos países 

desenvolvidos, pois fornecem empregos, produzem bens e serviços, pagam impostos e 

assumem uma especial relevância no contexto da União Europeia (UE) em geral, e em 

particular, de Portugal. As PME portuguesas representavam em 2018, 99,8% de todas as 

empresas ativas excluindo o sector financeiro, 78,6% da taxa de empregabilidade e 58% 

do valor acrescentado (Comissão Europeia, 2018). Segundo os dados mais recentes do 

Instituto Nacional de Estatística (INE)1, em Portugal, existiam 1.276.965 PME que 

representam 99,9% das empresas não financeiras, garantindo 78,6% do emprego e 56,1% 

do valor acrescentado. 

Isto mostra que atualmente as PME são verdadeiramente reconhecidas pela sua taxa 

de empregabilidade, o que é manifestamente positivo no que tange à economia 

local/nacional e o que tem ajudado no combate à recessão económica. Mas, para estas 

empresas, tal como para as restantes, o alcance do crescimento, o seu sucesso do ponto 

de vista financeiro ou até mesmo a criação do emprego, depende em grande parte dos 

esforços realizados em prol do investimento. De acordo com Chang et al. (2019), sendo 

elas empresas com restrições em termos de estrutura e dimensão, é uma questão trivial o 

facto de elas possuírem maiores dificuldades ao financiar tais investimentos, podendo-se 

até dizer que na maioria das vezes não conseguem financiar os seus ativos apenas com os 

recursos que geram, por falta de garantias suficientes (Veiga e McCahery, 2019). Assim, 

mais importante do que determinar os ativos a investir, é procurar alternativas de 

financiamento, nomeadamente, fontes de financiamento que minimizem o custo de 

capital (conforme abordam Farinha e Félix, 2015; Matias e Serrasqueiro, 2017; Moscalu, 

Girandone e Calabrese, 2020).  

Sistematicamente, sabe-se que nem sempre as empresas em geral se conseguem 

financiar somente com recurso ao financiamento interno, logo, uma vez “esgotada” esta 

fonte, torna-se inevitável o recurso ao crédito. Para Rupeika-Apoga (2014), o acesso ao 

financiamento representa um dos desafios mais significativos para os empresários das 

PME.  

 
1 Disponível em 

https://www.ine.pt/ngt_server/attachfileu.jsp?look_parentBoui=418684960&att_display=n&att_downloa

d=y e acedido em 7 de Dezembro de 2020 

 

https://www.ine.pt/ngt_server/attachfileu.jsp?look_parentBoui=418684960&att_display=n&att_download=y
https://www.ine.pt/ngt_server/attachfileu.jsp?look_parentBoui=418684960&att_display=n&att_download=y
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Dado que o tecido empresarial existente em Portugal é constituído maioritariamente 

por pequenas e médias empresas, torna-se importante analisar as dificuldades sentidas por 

estas entidades no que se refere ao financiamento, bem como às suas capacidades de 

endividamento, dada a estrutura de capital apresentada. Assim, o objetivo do trabalho 

passa pela análise das dificuldades de financiamento das PME e as barreiras encontradas 

por estas perante tal necessidade, em Portugal. 

 A atribuição de financiamento a estas empresas apresenta um elevado nível de risco 

para as entidades que o atribuem, sendo necessário a cobrança de maiores taxas de juro e 

existindo a necessidade de solicitar garantias, tal como afirma Bonfim (2009). Estas 

empresas tendem a ser opacas, dado que não têm a obrigatoriedade de transmitir aos 

investidores e restantes stakeholders a informação completa sobre os seus dados 

contabilísticos. Assim, existem diversas formas de manipulação dos dados, facto que 

conduz a maiores dificuldades, dado existir desconfiança por parte das entidades de 

crédito perante estas entidades, tal como aborda Matias (2009).  

Para atestar as dificuldades do acesso à dívida por parte das PME comparativamente 

com as empresas de grande dimensão, Matias e Serrasqueiro (2017) referem que quanto 

maior a empresa, maior é a sua capacidade de acesso à dívida, uma vez que: 

● A probabilidade da empresa ter resultados líquidos positivos no período é maior, 

reduzindo a incerteza em torno da possibilidade de deduzir os juro sobre a dívida;  

● A probabilidade de falência e os custos relacionados com a mesma são menores, 

devido ao efeito de escala;  

● Há menos problemas de assimetria de informação decorrentes do conflito de 

interesses entre proprietários e gestores, ou entre gestores e credores. 

O crescimento das PME encontra-se estreitamente relacionado com o financiamento, 

sendo que a maior dificuldade identificada pelas PME tem sido exatamente o acesso ao 

financiamento, conforme os estudos pesquisados. Dada a composição do tecido 

empresarial português demonstrada acima, o objetivo principal desta dissertação prende-

se com a determinação das principais barreiras e dificuldades de financiamento por parte 

das PME portuguesas. 

Os dados analisados referem-se ao período de 2013 a 2017 e consideram diversas 

variáveis analisadas em diferentes estudos, conforme abordado na revisão da literatura. 
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1.1.  Motivação e Contributo  

A disponibilidade dos fundos externos das PME é um tópico de grande interesse por 

parte dos pesquisadores e académicos em geral e constitui uma questão importante para 

os decisores políticos ao redor do mundo (Berger e Undell, 2006). 

O acesso ao financiamento é um dos fatores mais importantes para que seja 

assegurada a competitividade das empresas. O facto de uma empresa ter maiores 

dificuldades de acesso ao financiamento poderá impedi-la de realizar investimentos 

pretendidos a preços suficientemente bons (Gabinete de Estratégia e Estudos, 20192). 

Através do estudo da estrutura de capital das empresas, a contribuição da presente 

dissertação seria obter ferramentas e instrumentos de análise para os disponibilizar às 

empresas, com o intuito das mesmas acederem ao financiamento com menos dificuldades, 

sendo maior a probabilidade de aprovação, à semelhança do estudo desenvolvido por 

Kumar, Sukera e Colombage (2020), os quais concluem que a estrutura de capital 

influencia o valor tanto das grandes como das pequenas empresas, que desempenham um 

papel significativo no fortalecimento da economia.  

Farinha et al. (2019) afirmam que a relação dos bancos com os seus clientes mantém 

as empresas suscetíveis a uma sensação de fragilidade, dada a incapacidade do sistema 

financeiro garantir financiamento nas mesmas condições durante todo o período de vida 

de uma empresa. E se os bancos se recusassem a liberar os seus empréstimos ou exigissem 

um spread alto na próxima vez que seja necessária uma extensão? As empresas 

provavelmente preocupam-se mais com esse problema nos primeiros estágios das suas 

vidas, quando as suas perspetivas futuras são mais incertas. Contudo, a incerteza sobre o 

financiamento futuro provavelmente terá um maior impacto nos estágios iniciais da vida 

das empresas, quando estas estão mais vulneráveis a choques e precisam de tomar 

decisões significativas de investimento. 

Augusto e Félix (2014) consideram que, em 2012, Portugal registou quebras no 

produto interno bruto e no emprego, as quais foram salientadas pela crise económica e 

financeira mundial. Com isto, os critérios de concessão de crédito foram ajustados, 

alterando-se os requisitos da cedência de crédito, facto que levou a uma queda da 

atividade económica e a um aumento dos indicadores de risco de crédito, os quais se 

alteravam de acordo com a estrutura das empresas.  

 
2 BMEP N.º 02|2016 – Em Análise: O Financiamento das PME: Alternativas ao Crédito Bancário”, 

GEE|GPEARI 
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As principais razões para a escolha do tema dizem respeito à importância das 

necessidades de financiamento nas empresas, tendo em conta a importância destas em 

termos de emprego. Por outro lado, as decisões de estrutura de capital apresentam elevada 

importância, na medida em que permitem verificar quais as fontes de financiamento que 

as PME adotam no decorrer da sua atividade, com o intuito de apresentar um crescimento 

dessa atividade e garantir a sustentabilidade do negócio. 

Pretende-se apresentar um contributo para as empresas, permitindo que as 

mesmas possam ter ferramentas para analisar o seu nível de risco e capacidade de 

endividamento, sendo que sempre que a empresa esteja próxima do limiar de risco de 

crédito elevado, sejam tomadas decisões no sentido de reduzir esse risco e, 

simultaneamente, reduzir as barreiras para obtenção de financiamento. O contributo deste 

trabalho surge neste sentido, ou seja, identificar os fatores que mais influenciam o acesso 

ao financiamento com o intuito das empresas se salvaguardarem, realizando elas próprias 

essa análise de forma prévia ao pedido de acesso a financiamento.  

 

1.2. Estrutura da dissertação 

A presente dissertação está estruturada em 4 capítulos.  

O primeiro capítulo que abrange esta secção é dedicado à introdução do trabalho, 

posto que se faz a contextualização do tema a desenvolver e a sua relevância, bem como 

a motivação e o contributo para a literatura. O capítulo 2 está afeto à revisão da literatura, 

com a abordagem dos autores para o estudo do financiamento das PME. 

O capítulo 3 compreende o estudo empírico, que versa sobre as dificuldades de 

financiamento das PME portuguesas, integrando a metodologia utilizada para a produção 

de resultados, os dados e os respetivos resultados do estudo que, por sua vez, tem o intuito 

de elucidar as conclusões retiradas através dos resultados produzidos e; por último, o 

capítulo 4 conclui este trabalho, apresentando limitações encontradas e oferecendo 

oportunidades de investigação futura. 
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2. Revisão da Literatura 

Este capítulo propõe-se analisar a literatura existente sobre o tema, abordando a 

caracterização das PME e as suas vantagens, o seu processo de financiamento de forma a 

elucidar os recursos disponíveis, a relação das mesmas com as instituições financeiras, a 

precisão das barreiras e dificuldades a elas impostas, bem como a abordagem para o 

mercado português que constitui o alvo do nosso estudo. 

 

2.1. Caracterização das PME Portuguesas 

Segundo Mendes et al. (2014), as características específicas das PME tornam-nas 

diferentes das grandes empresas em relação ao seu ambiente, estrutura, processo de 

decisão, flexibilidade e proximidade com os mercados. 

Para a caracterização das PME, Costa (2014) refere que o volume de negócios das 

empresas de comércio e de distribuição, por norma, é mais elevado do que o setor da 

indústria transformadora, não sendo, por isso, o único critério financeiro a mencionar, 

pelo que deve-se combinar o volume de negócios com o património global da empresa. 

Assim, classificam-se como PME, de acordo com a recomendação 2003/361/CE da 

Comissão Europeia, as empresas nas quais o total de trabalhadores não exceda o número 

de 250 pessoas, o volume de negócios não ultrapasse os 50.000.000€ anual, ou as 

empresas tenham um total do balanço anual inferior a 43.000.000€. 

Na tabela 1, podemos observar a classificação de uma empresa, segundo a 

recomendação da UE. 

 

Tabela 1 - Classificação de PME 

Categoria Nº de trabalhadores Volume de Negócios 

Microempresa < 10 < = 2.000.000€ 

Pequena Empresa < 50 < = 10.000.000€ 

Média Empresa < 250 < = 50.000.000€ 

Grande Empresa >250 > = 50.000.000€ 

 Fonte - Elaboração própria segundo a recomendação da Comissão Europeia (CE) 

2003/361, de 6 de Maio de 2003 
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2.2. Vantagens das PME 

Apesar de todas as restrições que abarcam as PME, elas são vantajosas para a 

economia dos países onde se encontram, uma vez que são empresas dinâmicas, possuem 

uma orientação para o crescimento e produzem o que as grandes empresas muitas vezes 

não querem produzir, pelo que conseguem uma certa proximidade com os mercados 

(Lukács, 2005). Ademais, são consideradas por Mendes et al. (2014) um importante 

criador de emprego e um estímulo ao crescimento económico. No que tange à sua 

estrutura, são mais flexíveis, sendo este um fator de diferenciação ao permitir que elas 

respondam de forma mais célere e eficaz às necessidades de adaptação causadas pelo 

meio ambiente, comparativamente às grandes empresas (Floyd e McManus, 2005). Uma 

das maiores vantagens de uma PME é a sua capacidade para mudar rapidamente, tendo 

em vista que a sua estrutura é reduzida. E, consoante mencionado, estas empresas são 

mais produtivas em relação às necessidades do mercado, facto que se revela mais 

complexo nas grandes empresas devido ao elevado número de empregados e ao elevado 

montante de capital investido. No entanto, o acesso a mercados mais específicos ou a 

carteiras de clientes mais reduzidas aumentam o risco destas empresas, pelo que é 

importante conseguirem aumentar o seu mercado e clientes. Lukács (2005) menciona que 

as PME produzem o que as outras empresas não querem produzir, facto que as permite 

alcançar nichos de mercado diferentes do que os alcançados pelas grandes empresas. As 

PME adaptam-se melhor ao mercado e, comparativamente às grandes empresas, têm mais 

resistência às crises (Lopes, 1999). De acordo com Banha (2000), existem PME que 

apresentam um crescimento e rentabilidade superior a algumas grandes empresas, o que 

permite a dinamização da economia. 

Segundo Berger e Udell (1998), os dados e contratos destas empresas não têm 

visibilidade pública e raramente são alvo de auditorias, por isso, muitas vezes torna-se 

difícil transmitir a sua qualidade de forma credível, sendo esta uma condição necessária 

para obtenção de financiamento. Neste sentido, as PME têm mais dificuldade em 

encontrar financiamento com um custo e prazo adequados às suas necessidades devido 

ao seu maior risco. Não obstante, existem alternativas ao financiamento bancário clássico 

destinadas a essas empresas, tais como o leasing e o renting. 

No que se refere ao emprego, as empresas deparam-se com uma elevada rigidez 

laboral e com dificuldades para encontrar mão-de-obra especializada. Devido aos 

menores volumes de receita destas empresas, conforme abordam Neves et al. (2020), não 

há possibilidade de dedicar fundos à investigação e à inovação tecnológica, pelo que 
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necessitam de realizar parcerias para ter acesso a essa tecnologia. Além disso, segundo 

Boldlaj, Kadc-Maglajlic, Vida (2020) e Fonseca (2011), o acesso a mercados 

internacionais fica dificultado pela menor dimensão das empresas. 

Segundo Johnson e Turner (2010), os gestores das PME apresentam menor aversão 

ao risco do que os das restantes empresas, o que permite que se tornem mais inovadoras 

e empreguem pessoas mais jovens, que estão mais aptas à aquisição de novas 

competências. Pettit e Singer (1985) e Walker e Petty (1978) já concordavam 

anteriormente com esta questão. Segundo Mendes et al. (2014), a sua sobrevivência 

depende desta capacidade de inovação e da sua atuação nos mercados, de modo a 

competirem com as grandes empresas e com as restantes já existentes.  

 

2.3. Processo de Financiamento 

 

O financiamento das empresas dá-se quer pelo recurso aos capitais próprios, quer pelo 

recurso aos capitais alheios, ou ainda pela combinação de ambas as fontes de 

financiamento.   

O capital próprio refere-se ao dinheiro investido por acionistas e representa um 

financiamento de longo prazo, uma vez que não obriga a um reembolso efetivo, existindo 

um retorno associado e esperado pelos acionistas conforme o risco suportado, que 

depende da rendibilidade da empresa (Proença et al., 2014). 

O capital alheio é o recurso cedido por terceiros, ou seja, é o dinheiro investido nas 

empresas pelos credores, representando uma obrigação de pagamento efetivo, estando 

geralmente associado a uma taxa de juro e a um determinado prazo de vencimento 

(Proença et al., 2014). 

  

 

2.3.1. Principais teorias da estrutura de capital 

A combinação de diversas fontes de financiamento elucidada acima dá origem à 

estrutura de capital das empresas que deve ser ponderada, de modo a reduzir o custo do 

capital. A mesma é influenciada pela confiança dos seus gestores, sendo que as PME 

precisam de ter formas de financiamento a longo prazo sustentáveis, dada a necessidade 

que possuem de manter o potencial crescimento (Dowling et al., 2019). 

Ao falar do investimento das PME e do respetivo financiamento, é imprescindível a 

abordagem à estrutura de capital das mesmas, que depende de muitos fatores, entre eles, 
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a indústria onde a empresa se encontra inserida, os tipos de ativo, o seu ciclo de vida, as 

incertezas perante o futuro e as decisões de endividamento (Arrieta-Paredes et al., 2020). 

Por vezes, as decisões sobre a estrutura de capital podem ser condicionadas ainda por 

questões macroeconómicas, como o nível de desenvolvimento do país, tendo em vista 

que os sistemas legais e financeiros afetam a estrutura de capital das empresas (Fan et al., 

2006), embora, segundo Neves et al. (2020), a estrutura de capital também seja 

influenciada por fatores específicos de um país, posto que as condições do ambiente 

económico afetam significativamente a estrutura de capital.  

Abordando a estrutura de capital das empresas, torna-se igualmente importante referir 

as principais teorias que abordam este quesito (custos de agência, market timing, 

sinalização, trade-off, pecking order, entre outras). Posteriormente à importante 

publicação em 1958, dos trabalhos de Modigliani e Miller (M&M), a temática relacionada 

com a estrutura de capitais tem inspirado muitos outros autores. M&M argumentaram 

que, assumindo os pressupostos de um mercado de capitais perfeito, a estrutura de capital 

não afeta o valor da empresa.  

Muitos dos estudos realizados baseiam-se nos trabalhos levados a cabo por 

Modigliani & Miller (1958, 1963) sobre a estrutura de capital, os quais procuravam 

determinar a estrutura ótima de capital numa empresa. A irrelevância da estrutura de 

capital considerada por M&M (1958) e o facto de considerarem como ponto de partida o 

pressuposto da existência de mercados perfeitos, tem vindo a originar diversos estudos e 

debates na área de finanças. Apesar disto, alguns estudos concluem que é possível a 

existência de um nível aceitável de endividamento, apoiando-se em diversas teorias 

relativamente aos determinantes da estrutura de capital, as quais definem as prioridades 

no que se refere ao financiamento motivado pela existência de oportunidades de 

investimentos (Nakamura et al., 2007).  

No âmbito das PME, as teorias mais abordadas no estudo da estrutura de capital dizem 

respeito à teoria da agência (Dalmácio e Nossa, 2004; Jensen, 1986; Jensen e Meckling, 

1976), a teoria do Trade-Off (Kraus e Litzenberger, 1973) e a Teoria da Pecking Order 

(Myers, 1984; Myers e Mailuf, 1984). Entre elas vamos enfatizar a teoria de Trade-off e 

pecking order (Matias, et al., 2018; Serrasqueiro e Caetano, 2015; Serrasqueiro, et al., 

2011; Zambrano e Acuña, 2013). As duas teorias principais da estrutura de capital são 

influenciadas por várias características da empresa, tais como a rentabilidade, a dimensão 

das empresas, a idade, as oportunidades de crescimento, o risco, a estrutura de ativos, os 

benefícios fiscais não relacionados com o endividamento, entre outros. As teorias de 
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trade-off e pecking order não convergem quanto à influência desses determinantes nas 

decisões de estrutura de capital (Serrasqueiro, Armada, e Nunes, 2011). 

Deste modo, faz-se uma revisão sucinta das principais teorias existentes, 

nomeadamente, a hipótese da irrelevância da estrutura de capital para o valor das 

empresas de Modigliani e Miller (1958), a teoria de trade-off e a teoria de pecking order. 

 

● Hipótese da irrelevância de Modigliani e Miller (1958) 

A teoria defendida por M&M estabelece vários pressupostos onde os autores 

enunciam que se o investidor pudesse originar dívida, a deliberação de financiar a 

empresa não podia afetar o seu valor, dado que os rendimentos gerados pelos ativos das 

empresas eram os únicos geradores de valor para as mesmas. Os autores defendem ainda 

que a rendibilidade esperada cresce de forma linear em função do endividamento. Neste 

caso, o custo do capital próprio de uma entidade, quer esta se encontre em situação de 

endividamento, ou não, seria idêntico por se considerar como pressuposto a presença de 

um mercado de capitais perfeito (Modigliani & Miller, 1958).  

Mais tarde, os mesmos autores, Modigliani e Miller (1963) reformulam o seu modelo 

inicial ao inserirem no modelo a existência de impostos, averiguando, deste modo, as 

vantagens fiscais relacionadas com a dívida, dado que influenciam o valor e o custo de 

capital da empresa, bem como a sua estrutura de capitais. Posta esta reformulação, para 

se verificar a maximização do valor da empresa, os capitais da empresa têm de ser 

compostos unicamente por capitais alheios. Claro que esta situação, além de carecer da 

possibilidade de verificar-se na prática, acarreta outros problemas, levantados por outras 

teorias, nomeadamente, os custos de falência. 

 

● Teoria Trade-off 

Esta teoria deve-se a Kraus e Litzenberger (1973), e também a Miller (1977), que 

desenvolveram a teoria de trade-off. Esta determina a presença de uma estrutura de capital 

ótima. Miller (1977) considerou a fiscalidade no modelo, apontando vários pressupostos, 

nomeadamente, o benefício fiscal associado ao uso de endividamento e os custos de 

falência.  

Segundo esta teoria, as empresas favorecem a dívida em detrimento do financiamento 

por capitais próprios, uma vez que o recurso à dívida permite às empresas obterem 

benefícios fiscais (Thippayana, 2014). Porém, há também que considerar os custos de 

falência, pois quanto maior a dívida, maior a probabilidade de falência das empresas 
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(Thippayana, 2014). Assim, esta teoria define que os gestores devem optar por uma 

estrutura ótima de endividamento, em que o valor da empresa deve ser maximizado 

através do equilíbrio entre os custos de falência e os benefícios fiscais da dívida (Myers, 

1984). 

O objetivo da teoria do trade-off é definir um rácio positivo entre o capital alheio e o 

capital próprio, com o intuito de ser encontrada a igualdade entre o custo marginal e o 

benefício marginal (Matias, Baptista e Salsa, 2015). Diversos estudos, tais como 

Serrasqueiro e Caetano (2015), concluíram com base em factos empíricos, que algumas 

empresas tomam decisões acerca da estrutura de capital com base na teoria do trade-off. 

Em conformidade com esta teoria, as PME procuram manter um nível de dívida aceitável, 

sendo que a dimensão da empresa influencia o aumento dessa dívida. As PME tendem a 

apresentar dificuldades de acesso ao financiamento de longo prazo, pelo que é muito 

importante o apoio que estas possam ter das instituições públicas, tanto no acesso ao 

crédito como, consequentemente, no desenvolvimento das suas atividades ao nível do 

mercado e do emprego.  

Na teoria do trade-off, as empresas endividam-se para usufruírem e aumentarem os 

benefícios fiscais, considerando que os custos de falência se limitam com o seu aumento, 

conforme referem Costa, Gartner e Granemann (2015). Estes benefícios fiscais 

influenciam a decisão da estrutura de capital de uma empresa. Assim, por um lado, a 

empresa endividada aumenta o seu valor em detrimento do imposto e, por outro lado, o 

endividamento elevado faz com que os gestores sejam pressionados devido à liquidação 

dos encargos da dívida. Esta situação conduz à possibilidade de a empresa ficar sem 

fluxos de caixa suficientes para dar continuidade à sua atividade. A teoria trade-off 

considera ainda o custo de agência, dado que podem existir conflitos entre os agentes, ou 

seja, entre os proprietários, credores e gestores. No entanto, os referidos conflitos tendem 

a ser mais significativos em empresas de grande dimensão (Serrasqueiro, Armada e 

Nunes, 2011). 

 

● Teoria Pecking Order 

Segundo esta teoria, existe uma hierarquia de preferência no que tange às fontes de 

financiamento. Donaldson (1961) constatou no seu estudo que os gestores têm 

preferências pelos recursos gerados internamente face ao financiamento externo. 

Segundo Myers e Majluf (1984), as entidades mais rentáveis são as que recorrem 

menos à dívida. Usualmente, as organizações optam pelo recurso ao capital próprio, 
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utilizando os fundos gerados internamente e, só após o autofinanciamento esgotado, é que 

apelam ao financiamento externo. Estes autores propuseram uma teoria designada de 

pecking order, uma vez que, segundo eles, as empresas consideram a hierarquização das 

fontes de financiamento na tomada de decisão sobre a estrutura de capital, pelo que, de 

acordo com esta teoria, não se procura conseguir uma estrutura ótima de capital como o 

defendido pela teoria de trade-off, mas sim seguir uma preferência pelas diferentes fontes 

de financiamento, de acordo com o seu custo. 

A teoria Pecking Order classifica as fontes de financiamento de acordo com o grau 

com que são afetadas pelas informações assimétricas, onde os fundos internos apresentam 

menores custos de seleção adversa e onde o financiamento pela emissão de ações 

apresentam maiores custos de seleção adversa (Thippayana, 2014). De acordo com os 

autores Myers e Majluf (1984), que deram origem à teoria muito antes, os títulos híbridos 

e a emissão de capital constituem as últimas alternativas de financiamento, pelo que 

Thippayana (2014) mantém o argumento. Em suma, dá-se preferência primeiramente aos 

fundos internos; em segundo lugar, à dívida; e em terceiro, à nova emissão de capital, a 

fim de não perder o controlo da empresa. 

Quanto às PME, para perceber como elas se comportam em relação à estrutura de 

capital, torna-se pertinente analisar o que a literatura dispõe acerca da relação entre a 

estrutura de capital e a dimensão das empresas. 

Conforme Palacíos et al. (2016), a dimensão da empresa é o principal fator na escolha 

das fontes de financiamento e na estrutura de capital que a empresa adotará. Heyman et 

al. (2008), por sua vez, referem que as PME diferem das grandes empresas em vários 

aspetos e aplicam diferentes decisões de financiamento. 

Palacíos et al. (2016) apoiam a ideia de que dada a limitação no que tange ao acesso 

ao financiamento por parte das PME, estas tendem a adotar a teoria pecking order, uma 

vez que são incentivadas a dar preferência aos fundos gerados internamente ou então às 

dívidas de curto prazo. Seppa (2008), no seu estudo sobre a estrutura de capital no 

mercado da Estónia, também constatou que as PME seguem a teoria pecking order, pois 

seguem a hipótese de hierarquia para decidir qual a estrutura de capital positiva para a 

empresa, usando primeiramente os fundos gerados internamente e só quando esgotadas 

estas fontes, é que as empresas recorrem às fontes externas. 

De acordo com Titman e Wessels (1988), o custo de emitir ações e dívida está 

relacionado com a dimensão da empresa, afirmando que as pequenas empresas pagam 

mais do que as grandes empresas por emitir ações, bem como pagam mais por emitir 
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dívida de longo prazo. A restrição do prazo de duração dos créditos oferecidos pelos 

credores pode explicar parcialmente a estrutura da dívida utilizada pelas PME, pois neste 

contexto, as PME podem usar menos dívida de longo prazo, mas provavelmente mais 

financiamento de curto prazo do que as grandes empresas (Mateev et al., 2013). 

Contrariamente ao modelo do ciclo de vida das empresas, e em linha com a teoria 

pecking order, Gregory et al. (2005) defendem que as empresas mais antigas deveriam 

ser menos dependentes da dívida que as empresas mais jovens, uma vez que as empresas 

mais antigas têm maiores oportunidades de obter lucros. 

Serrasqueiro e Nunes (2014) sugerem que muitos estudos sobre as PME portuguesas 

identificam uma relação negativa entre dívida de curto prazo e idade, o que indicia que 

as PME mais antigas substituem a dívida de curto prazo pela dívida de longo prazo. Costa 

et al. (2015) salientam que as empresas com maior capacidade financeira seguem mais de 

perto a teoria da pecking order devido à possibilidade de escolherem um financiamento 

que seja melhor para a empresa e permita reduzir ao máximo possível os custos de 

transação. Além disso, quanto menor for o endividamento da empresa, maiores serão os 

dividendos para os acionistas e, por sua vez, menor é a pressão para os acionistas e 

gestores no cumprimento do pagamento da dívida (Benkraiem e Gurau, 2013).  

Matias et al. (2018) atribuem diferentes graus de relevância das teorias pecking order 

e trade-off, pelo que, segundo estes autores, uma não exclui a outra, devido à 

especificidade individual destas.  

Wang et al. (2020) mencionam no seu estudo que as PME têm uma grande 

contribuição para a economia da UE.  O financiamento é importante para o crescimento 

das PME, porém, as restrições referenciadas dificultam-no. Refere ainda que muitos 

estudos têm feito investigações em como melhorar a disponibilidade do crédito às PME 

e resolver as suas restrições ao crédito. 

 

2.3.2. Fatores específicos das empresas 

Existem inúmeros fatores específicos das empresas capazes de explicar as decisões de 

estrutura de capital das mesmas. Neves et al. (2020), no seu artigo de revisão da literatura, 

mencionaram diversos estudos empíricos sobre a estrutura de capital, pelo que explicaram 

os vários fatores que afetam as decisões subjacentes. Referiram-se às variáveis 

mencionadas a seguir: 

✔ Rentabilidade: é considerada um dos mais importantes fatores determinantes 

da estrutura de capital das empresas. Uma empresa com maiores níveis de 
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lucratividade tem menor necessidade de financiamento externo e maior 

capacidade de retenção de lucros (Neves et al., 2020; Rajan e Zingales, 1995). 

Por serem mais lucrativas, essas empresas são menos dependentes de dívidas 

(Neves et al., 2020; Serrasqueiro e Caetano, 2015); 

✔ Tangibilidade dos ativos: é considerado por Matias e Serrasqueiro (2017) 

que um maior nível de ativos tangíveis nas PME portuguesas confere às 

empresas uma maior flexibilidade financeira, o que reduz a necessidade de 

endividamento. Os autores ressaltam uma relação positiva com a dívida de 

longo prazo e uma relação negativa com a dívida de curto prazo (Neves et al., 

2020). Deste modo, a tangibilidade dos ativos está significativamente 

relacionada com a dívida total, a dívida de longo prazo e a dívida de curto 

prazo; 

✔ Dimensão: Neves et al. (2020) consideram que as empresas menores são mais 

arriscadas e enfrentam maiores custos e problemas de assimetria de 

informação, tornando o acesso ao mercado de financiamento mais difícil. Para 

Cathcart et al. (2020), os fatores que influenciam as decisões de estrutura de 

capital, bem como a resiliência a condições económicas adversas e restrição 

de financiamento, podem variar conforme a dimensão da empresa;  

✔ Risco: Embora exista escassa evidência empírica em casos de PME 

portuguesas, Esperança et al. (2003) e Neves et al. (2020) mostraram uma 

relação positiva entre risco e dívida para dívidas de longo e curto prazo, com 

o argumento de que é muito difícil encontrar medidas adequadas para avaliar 

o risco; 

✔ Idade: Esperança et al. (2003) e Neves et al. (2020) referem que as empresas 

mais jovens são as mais dependentes de dívidas porque não podem contar com 

um conjunto de rendimentos acumulados, gerados por investimentos 

anteriores.  

 

2.4. As barreiras/dificuldades no acesso ao financiamento externo 

“O financiamento de uma economia, embora não sendo uma condição suficiente, é 

indiscutivelmente uma condição necessária para a capacidade de crescimento da mesma. 

Numa economia como a portuguesa, altamente dependente do desempenho económico 

das pequenas e médias empresas, é essencial garantir uma adequada capacidade de 
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financiamento das mesmas, porquanto disso depende a sua robustez financeira e, assim, 

a sua capacidade de investir e de gerar cada vez mais valor.3” 

Apesar da importância evidenciada pelos autores pelo facto das PME serem 

relevantes para a criação e produção de emprego, eles referem que as PME enfrentam 

maiores barreiras ao financiamento externo do que as grandes empresas, o que limita o 

seu desenvolvimento e crescimento (Mateev et al., 2013; Wang et al., 2020). 

De forma a garantir a criação de emprego e o crescimento das PME, é de vital 

importância compreender as necessidades de financiamento, assim como os seus 

principais obstáculos, a sua disponibilidade e acessibilidade (Rupeika-Apoga 2014).  

As pequenas empresas têm dificuldade em obter financiamento de bancos comerciais, 

e especialmente, empréstimos de longo prazo por várias razões, incluindo a falta de 

garantias, dificuldades em comprovar a solvabilidade, fluxos de caixa reduzidos, histórico 

de crédito inadequado, prémios de alto risco, relações subdesenvolvidas de banco-

mutuário e elevados custos de transação (Mateev et al., 2013). Em comparação com as 

empresas de grande dimensão, as PME são geralmente menos capazes de fornecer 

garantias suficientes para cobertura do seu risco (Wang et al., 2020). Acresce a este facto, 

que o acesso a financiamento torna-se ainda mais problemático devido à existência de 

informação assimétrica entre financiadores e PME, sendo que os altos custos de transição 

podem levar a mais requisitos de garantia para empréstimos às PME. 

Mendes et al., (2014) referem que as PME jovens enfrentam mais dificuldades em 

obter benefícios devido à idade inferior e à menor dimensão. É esperado que os requisitos 

para financiamento das PME jovens com baixos níveis de investimento sejam diferentes 

dos requisitos para financiamento das PME jovens com altos níveis de investimento 

(Mendes et al., 2014). Assim, a aplicabilidade das teorias das empresas às decisões de 

investimento das PME pode ser influenciada pela idade e pelo nível do investimento. 

Estes autores afirmam ainda que em períodos de recessão económica, os mercados de 

crédito impõem maiores restrições aos empréstimos. Além disso, nesses períodos, as 

PME apresentam maior dificuldade de retenção de fluxos de caixa.  

Namara et al. (2017) mencionam que, independentemente da dimensão da empresa 

ou do período de tempo, a tangibilidade e a rendibilidade das empresas são importantes 

fatores para a dívida das PME.  

 
3 BMEP N.º 02|2016 – Em Análise: O Financiamento das PME: Alternativas ao Crédito Bancário”, 

GEE|GPEARI 
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Com base no estudo feito pelo Banco Central Europeu (2014), as PME da zona euro 

têm os seus principais obstáculos apontados ao recorrerem a um empréstimo bancário, 

seja pelas rejeições aos pedidos de empréstimo por parte das instituições financeiras, seja 

pelo montante garantido limitado ou ainda pelos altos custos relacionados com o 

empréstimo. As maiores dificuldades em obter crédito em Portugal estão relacionadas 

com fatores burocráticos e processos de longa duração, juro elevado e garantias exigidas.   

As PME são mais dependentes do financiamento bancário e são mais vulneráveis às 

restrições de financiamento (Beck et al., 2008, Stiglitz e Weiss, 1981), que aumentaram 

acentuadamente como resultado da crise bancária (Ryan et al., 2014). Nessas condições, 

a sobrevivência pode depender das ações de credores sem restrições financeiras, que 

concedem crédito comercial adicional e/ou relaxam os termos de pagamento às empresas 

clientes com restrições financeiras. A crise financeira e a subsequente desaceleração 

económica levaram a um aumento do encerramento das empresas, muitas das quais 

involuntariamente (McGuinness et al., 2018). 

Segundo Brei et al. (2020), o financiamento das PME é um fator fundamental que 

facilita a entrada no acesso ao capital de curto prazo e à expansão dessas empresas; sendo 

que a falta do mesmo pode ter um impacto negativo no emprego e no investimento das 

PME e, consequentemente, na atividade económica em geral. 

 

2.4.1.  Vantagens e Desvantagens no Financiamento das PME 

A percentagem de PME que consegue escusar o recurso a financiadores externos é 

muito pequena. Cerca de 80% do financiamento das PME ainda provém do sistema 

bancário (Condessa et al., 2018), contudo, as atuais exigências bancárias na concessão de 

crédito, como a obrigatoriedade de constituição de garantias elevadas na maior parte dos 

casos, impulsionaram a procura de novas soluções de crédito por parte dos 

empreendedores, dinamizando o recurso a fontes alternativas de financiamento para a 

prossecução dos seus negócios (Condessa et al., 2018). 

     Na tabela 2 é feita uma breve demonstração das vantagens e desvantagens para as 

PME quando estas procedem ao pedido de financiamento. Agrupa-se 5 tipologias mais 

procuradas (fontes de financiamento externo), para as quais se apresentam, sucintamente, 

um conjunto de vantagens e desvantagens de financiamento. 

 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0929119917307484#bb0060
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0929119917307484#bb0370
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0929119917307484#bb0360
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Tabela 2 - Vantagens e Desvantagens dos Financiamentos PME 

Vantagens                                                            Desvantagens 

 

 

 

Bancos 

✔ Não requerem uma 

participação na 

empresa ou o seu 

controlo; 

✔ Acesso a diferentes 

serviços para além 

de um empréstimo; 

✔ Processos de 

decisão menos 

morosos; 

✔ Têm departamentos 

especializados para 

a análise do 

processo de crédito, 

o que permite uma 

análise mais 

específica e 

criteriosa. 

✔ Baixa propensão ao 

risco; 

✔ Custos associados ao 

empréstimo (juro+ 

comissões); 

✔ Dificuldade de acesso 

para novos 

investidores por não 

terem histórico e/ou 

património; 

✔ Normalmente exigem 

garantias; 

✔ Requerem um 

conjunto vasto de 

documentação legal. 

 

 

 

Business Angels  

✔ Oferecem 

experiência, rede de 

contactos e tem um 

papel ativo na 

gestão da empresa; 

✔ Maior flexibilidade 

nas negociações e 

relação mais 

informal; 

✔ Não se traduz em 

endividamento para 

as empresas; 

✔ Investimento a prazo 

limitado, a 

remuneração do 

capital investido 

advém das mais valias 

que se obtêm com a 

alienação da 

participação; 

✔ Podem querer 

participar ativamente 

nas decisões da 

empresa, limitando a 
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✔ Preocupação não 

apenas com lucros, 

mas também com o 

sucesso da empresa 

e dos seus 

proprietários; 

✔ Reforço de capitais 

(mesmo que 

temporários). 

liberdade da equipa de 

gestão; 

✔ Quantias dos 

empréstimos não tão 

elevadas 

comparativamente a 

outras opções;  

✔ Requerem uma 

participação na 

empresa. 

 

Capital de Risco 

 

✔ Emprestam 

quantias maiores; 

✔ É atrativo para 

investidores de alto 

risco; 

✔ Forte supervisão e 

regulação do 

Capital de Risco; 

✔ Reforço de capitais 

(mesmo que 

temporários). 

✔ Preocupação centrada 

apenas nos lucros;  

✔ Investimento a prazo 

limitado, a 

remuneração do 

capital de risco é a 

mais valia a obter com 

a alienação da 

participação; 

✔ Não existe um papel 

ativo na gestão da 

empresa; 

✔ Relação técnica e 

distanciada, 

exercendo controlo 

sem oferecer a sua 

experiência e rede de 

contactos. 

 

 

 

Crowdfunding 

✔ Existe bastante 

flexibilidade nas 

condições de 

acesso; 

✔ Em caso de insucesso 

da campanha (falta de 

angariação da 

totalidade de fundos 

solicitada), mesmo 
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✔ Geralmente não 

envolve uma 

participação no 

capital da empresa; 

✔ No processo de 

financiamento 

apresenta custos 

reduzidos; 

✔ No regime de 

donativo não tem 

contrapartidas    

pecuniárias. 

que se tenha 

conseguido angariar 

parte dos fundos, estes 

não são entregues ao 

Empreendedor, tendo 

de devolver o capital 

aos Investidores;  

✔ Possibilidade de cópia 

da ideia/projeto dada a 

sua exposição e caso 

não estejam 

patenteados. 

 

 

Financiamento Público 

 

✔ Possibilidade de 

complemento da 

realização do 

projeto com ações 

de promoções 

deste; 

✔ Possibilidade de 

obtenção de 

incentivos não 

reembolsáveis, o 

que reduz o custo 

do financiamento e 

o endividamento 

das empresas; 

✔ Tendencialmente 

custo de capital 

mais baixo. 

✔ Acesso limitado aos 

programas existentes; 

✔ Fases de candidatura 

não contínuas e sem 

datas pré-agendadas; 

✔ Montante muitas 

vezes insuficiente 

(necessidade de 

completar com 

financiamento 

privado);  

✔ Morosidade dos 

processos de análise e 

pagamento;   

✔ Valores limitados em 

cada aviso de 

concurso que podem 

limitar a possibilidade 

de financiamento. 

Fonte: Adaptado de Condessa et al. (2018, p.5). 
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2.5. Orientação para PME Portuguesas  

Em larga escala, e cada vez mais, encontramos nos vários setores de atividade, a 

expansão das PME portadoras de grande dinamismo nos serviços e bens, sendo que a 

ilimitada oferta de estratégias empreendedoras de modo a fomentar a inovação traz para 

o meio empresarial uma maior competitividade que, por sua vez, se traduz num maior 

investimento.  

Deste modo, Deltuvait e Sineviciene (2014) referem que a estrutura financeira se 

baseia no papel principal desempenhado pelos bancos como intermediários financeiros 

(bank based system), enquanto os mercados financeiros mais desenvolvidos são 

chamados de sistemas financeiros baseados no mercado (market based system). Para 

implementar projetos de investimento, a empresa tem de contrair empréstimo, sendo que 

as empresas podem escolher um investimento que lhes dê a oportunidade de extrair 

benefícios privados. 

Ao falarmos de financiamento, temos de considerar a possibilidade de recorrer a 

capitais próprios e a capitais alheios (Berger e Udell, 1998). No caso de se optar por 

capitais próprios, não se verificam contrapartidas na remuneração, enquanto que na 

alternativa de capitais alheios existe uma remuneração fixa para o seu reembolso. O 

financiamento depende geralmente do setor de atividade, assim como do ciclo de 

crescimento da empresa, pelo que as decisões de financiamento são normalmente tomadas 

pelos proprietários ou pelos gestores da empresa. A aprovação do financiamento requer 

a análise detalhada e burocrática de um contrato pré-estabelecido entre os interessados. 

Poperscu (2008) refere que as fontes de rendimento podem derivar de fundos 

próprios, membros da família e amigos, vendas de ativos e gestão de ativo de caixa e, 

nesse caso, refere o capital interno como fonte. Por sua vez, existem ainda as fontes 

externas, tais como bancos, sociedades financeiras, business angels, capital de risco e 

investidores estratégicos. Não menos importante, existem ainda os financiamentos sob a 

forma de subsídios. 

Ressalta-se que quando esgotados os capitais próprios dos sócios e dos amigos, como 

o que acontece nas empresas mais pequenas e jovens, as PME ficam totalmente 

dependentes do crédito. A merecida importância que as PME apresentam para a estrutura 

empresarial Portuguesa e o acesso ao financiamento têm sido prioridade por parte do 

governo, nomeadamente através dos novos fundos de investimento, de modo a potenciar 

o seu crescimento e a sua inovação em termos empresariais e concorrenciais.  
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Nabais e Nabais (2011) defendem que o financiamento a curto prazo se destina ao 

apoio de operações de tesouraria nas empresas, como a aquisição e armazenagem de 

inventários, dando também resposta às necessidades de fundo de maneio (NFM)4. Já os 

financiamentos a médio e longo prazo destinam-se ao apoio na aquisição de equipamentos 

e à construção de infraestruturas. 

Quando se verifica a sobrevivência e o crescimento, surgem os lucros, possibilitando 

assim o recurso à banca comercial e aos mercados de dívida, e permitindo à empresa um 

maior nível de capital, o que possibilita a garantia e a segurança suficientes. 

Martins et al. (2016) sugerem que as vantagens do recurso à dívida como fonte de 

financiamento radicam no seu tratamento fiscal, habitualmente favorável face aos 

rendimentos do capital próprio, e no efeito disciplinar que tem sobre os gestores, 

diminuindo os custos de agência entre acionistas e executivos. Por outro lado, o 

endividamento aumenta os custos de falência, reduz a flexibilidade financeira para reagir 

a contingências estratégicas (novas oportunidades de investimento) ou operacionais 

(aumento NFM), e aumenta os custos de agência entre acionistas e credores.   

Procuraremos elaborar um modelo que permita analisar os determinantes do 

financiamento das PME, com base na literatura analisada, para uma amostra de empresas 

de Portugal. Assim, tomou-se em consideração a dimensão da empresa, a taxa de juro de 

mercado, o volume de negócios, as garantias, a idade, o risco e a dívida. As mesmas 

variáveis foram mencionadas na seção anterior. 

Tendo em consideração a literatura existente, as hipóteses que nos propomos testar 

são as seguintes: 

H1: Quanto mais jovens são as empresas, maiores são as dificuldades de acesso ao 

financiamento. 

Os primeiros anos de vida de uma empresa são, por via de regra, os anos onde o 

financiamento externo é essencial e relevante devido à necessidade de crescimento e 

desenvolvimento da empresa. Para os autores Neves et al. (2020) é comum existir uma 

relação negativa entre a idade e a dívida. Matias e Serrasqueiro (2017) em estudos sobre 

as PME Portuguesas, constataram uma relação negativa entre a idade e a dívida total e de 

curto prazo e uma relação positiva entre a idade e a dívida de longo prazo.  

 
4 O fundo de maneio é o indicador do equilíbrio financeiro da análise patrimonial da empresa. Este define-

se pela diferença entre o ativo circulante e o passivo circulante ou entre os capitais permanentes e o ativo 

fixo. Este fundo representa uma margem de segurança, uma vez que assegura a capacidade da organização 

em honrar as suas obrigações no curto prazo (Nabais e Nabais, 2011). 
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As empresas mais jovens são as mais dependentes da dívida porque não podem contar 

com um conjunto de receitas acumuladas geradas por investimentos anteriores (Neves et 

al., 2020).  

    

H2: A dimensão das empresas afeta positivamente o acesso ao financiamento. 

A literatura é comum em atribuir às empresas mais pequenas uma menor capacidade 

na captação do crédito, mesmo sendo as mais dependentes de financiamento, sobretudo 

num período de fortes restrições devido à crise financeira. A dimensão da empresa é cada 

vez mais reconhecida como um fator importante para a política (macro) económica 

(Chong, et al., 2019).  

Para Neves et al. (2020), empresas maiores geralmente são mais diversificadas, menos 

arriscadas e enfrentam menos problemas e dificuldades financeiras, o que se traduz em 

um acesso facilitado ao financiamento externo. Por sua vez, as empresas menores são 

mais arriscadas e enfrentam maiores custos e problemas de assimetria de informação, 

tornando o acesso ao mercado de financiamento mais difícil. Matias e Serrasqueiro (2017) 

mencionam no seu estudo uma relação positiva entre o tamanho da empresa e todos os 

índices de endividamento. 

 

H3: O volume de negócios das empresas afeta positivamente o acesso ao 

financiamento. 

O quadro 1 demonstra os principais indicadores económicos das PME não financeiras 

e os setores de atividade das empresas em 2018 descritos pelo INE (2018). A ressaltar 

que os principais indicadores de desempenho económico das sociedades registaram 

globalmente evoluções favoráveis em 2018, e à semelhança do verificado no total das 

empresas não financeiras, as PME têm uma grande importância em Portugal pelo facto 

de serem responsáveis por quase todo o setor empresarial português. 
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Quadro 1 - Principais indicadores económicos das empresas  

Adaptado: Fonte (INE, 2018, pág. 26). 

 

É importante saber como as PME se comportam ao longo da sua vida desde a 

nascença, isto é, se estas mantêm a sua atividade por um tempo alargado ou se são 

forçadas a abrir falência por razões de insolvência. Félix (2018) analisou esta evidência, 

concluindo que muitas novas empresas são muito mais pequenas quando comparadas com 

as já existentes, pelo que algumas fecham logo no primeiro ano de existência e outras, 

antes dos 7 anos, sendo que apenas 48% sobrevivem. Esta autora também refere que, 

todavia, estas novas empresas são importantes para o desenvolvimento da economia e do 

emprego, sendo que isto se verifica principalmente em Portugal, uma vez que a maioria 

das empresas são PME.  

Na figura 1 podemos verificar como os setores das atividades são separados, conforme 

os dados obtidos pelo INE (2018), mencionado no quadro 1 supra. Neste sentido, é 

possível observar que 44,11% das empresas se referem a Outros Serviços; 17,04% a 

Comércio; 10,40% a Agricultura e Pesca; 10,24% a Construção e Atividades Imobiliárias; 

8,86% a Alojamento e Restauração; 5,04% a Indústria; 2,0% a Transporte e 

Armazenagem; 1,50% a Informação e Comunicação; 0,44% a Energia e Água.  
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Figura 1- Setores de Atividade Económica das PME Portuguesas 

Nota: Elaboração Própria. Fonte: INE (2018). 

 

 Estimar a situação financeira das empresas não é simples. Os indicadores 

financeiros são frequentemente escolhidos a partir da perspetiva de avaliar a robustez das 

empresas para choques futuros, logo, a escolha de indicadores é subjetiva nestes modelos 

de avaliação de classificação. A análise de especialistas é frequentemente usada para 

encontrar o conjunto de indicadores que melhor preveem os incumprimentos das 

empresas (Albuquerque et al., 2018).  

As PME Portuguesas foram consideravelmente afetadas por restrições de 

financiamento durante a crise económica e financeira. Farinha e Félix (2015) estimam um 

modelo de desequilíbrio5 para o período compreendido entre 2010 e 2012, e documentam 

que aproximadamente 15% das PME portuguesas foram afetadas por restrições de 

financiamento parciais. Em particular, as empresas mais pequenas e mais jovens foram 

afetadas durante este período. 

Félix (2018) relata que as PME portuguesas procuram crédito para operacionalizar a 

sua atividade e não para investimento, tal como refere que as empresas mais pequenas e 

com menos recursos financeiros internos têm uma maior procura por empréstimos 

bancários. Por outro lado, empresas maiores geram fluxos de caixa para pagar a sua 

dívida, conseguindo assim obter mais financiamento bancário.  

 
5 Um modelo de desequilíbrio composto, basicamente, por três equações: uma equação para a procura, 

uma equação para a oferta e uma equação que liga a procura e a oferta (Farinha e Félix, 2015). 
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No entanto, é consensual e já identificada a existência de restrições ao financiamento, 

tais como a assimetria de informação que se encontra no privilégio da informação que 

apenas se encontrava acessível para alguns gestores da empresa e que muito dificilmente 

é cedida na sua totalidade ao mercado, sendo tida como um dos principais fatores que 

influenciam a estrutura de capital das empresas, mais predominante no caso das PME 

(Duan, et al., 2009). Este tipo de informação assimétrica traduz-se na falta de registos 

contabilísticos e demonstrações financeiras ou em planos de negócios pouco tradutores 

da solvabilidade das PME (Khangati e Kihonge, 2017). A capacidade de endividamento 

de cada titular de crédito é objeto de rigorosa avaliação antes da concessão do 

empréstimo. Esta avaliação requer tempo e esforço de forma a avaliar as informações 

sobre a probabilidade de entrar em incumprimento ou não (Admati e Hellwig, 2015). 

Para Farinha e Félix (2015), as instituições financeiras procuram solucionar as 

situações de possível informação assimétrica através da produção e análise da 

informação, assim como na definição de compromissos nos contratos de empréstimos 

(taxa de juro cobrada ou garantias exigidas).   

As PME encontram dificuldade no financiamento como referem alguns estudos, nos 

quais é mencionado que estas recorrem ao sistema de garantias para terem mais facilidade 

de acesso aos empréstimos. Estas empresas recorrem mais ao sistema de garantias 

mútuas, obtendo uma taxa de juro menor quando comparadas com empresas em 

semelhantes condições que não utilizam o sistema de garantia mútua (Columba et al., 

2010). 

Farinha e Félix (2014) apresentam uma estimação das equações da oferta e da procura 

que permite calcular as restrições de financiamento às PME portuguesas. Com base nas 

estimativas é possível identificar se as empresas que obtiveram empréstimos estiveram 

sujeitas a restrições parciais de financiamento.  

O Instituto de Apoio às Pequenas e Médias Empresas e à Inovação (IAPMEI) lançou 

o Portal do Financiamento, onde as empresas podem encontrar soluções para o 

financiamento com o apoio público, onde se verifica que apenas 118.018 empresas foram 

apoiadas. O mesmo portal disponibilizou em anos anteriores o Programa Portugal 2020, 

para a capacitação de novas PME, mas vale a pena ressaltar que são linhas de crédito de 

curto prazo. Na atual conjuntura da Pandemia que Portugal e as restantes Nações estão a 

passar com a situação da Covid-19, a questão que se colocará a Portugal não é, uma vez 

mais, a falta de instrumentos financeiros para combater o momento que enfrentamos, mas 
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antes a nossa capacidade como comunidade de construirmos uma visão, um plano 

estratégico e um eficiente plano de execução desses instrumentos (Rodrigues, 2020). 

Segundo Neves (2007), o risco refere-se à possibilidade de ocorrer uma perda. Olsson 

(2002) refere-se ao risco como a incerteza de obter resultados futuros. Contudo, o 

primeiro autor define que o risco permite estimar objetivamente as probabilidades dos 

acontecimentos, enquanto que o segundo afirma que na incerteza não é possível fazer 

essas estimativas, existindo subjetividade. Assim, o risco afeta o decorrer de toda a 

atividade desenvolvida, funcionando como um fator de vulnerabilidade e incerteza, mas 

também como uma busca de conhecimento e soluções que permitem tomar decisões mais 

conscientes.  

Gitman e Zutter (2012) definem o risco como sendo a variabilidade do retorno 

esperado de um ativo devido aos diversos fatores que interferem na atividade das 

empresas e que afetam o ciclo normal das suas operações. Este risco pode ser interno ao 

negócio desenvolvido ou externo, sendo que neste último estão incluídos os riscos 

financeiros. Segundo Gião (2018), o risco pode ser de natureza financeira ou não. Os 

riscos financeiros incluem o risco de crédito, o risco de mercado e o risco de liquidez. Por 

outro lado, os riscos não financeiros referem-se ao risco operacional, ao risco dos sistemas 

de informação, ao risco de estratégia, ao risco legal, ao risco de reputação e ao risco 

soberano. Além disso, o autor identifica outros riscos, como os riscos de insolvência e os 

riscos de contágio. Alcarva (2011) refere que o risco de crédito corresponde à 

possibilidade da contraparte no financiamento não cumprir com a sua obrigação numa 

data específica. Bessis (2011) refere que o risco de crédito é o risco mais importante no 

setor bancário, definindo-se como o risco da contraparte não cumprir a sua obrigação. A 

exposição ao risco de crédito consiste na probabilidade de um banco incorrer em perdas 

devido ao incumprimento de pagamentos por parte dos devedores. Assim, o risco de 

crédito resulta da incerteza quanto aos eventos de incumprimento por parte dos seus 

clientes (Gião, 2018).  

O risco de crédito está relacionado com a possibilidade do não pagamento pelo 

tomador do crédito na data pactuada com o devedor. Estatisticamente, o risco é definido 

como a variabilidade dos retornos esperados de um ativo, sendo calculado com base em 

dados históricos. 
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3. Estudo Empírico 

3.1. Metodologia 

 

Procuraremos elaborar um modelo que permita analisar os determinantes do 

financiamento das PME, com base na literatura analisada, para uma amostra de empresas 

de Portugal. Assim, tomou-se em consideração a dimensão da empresa, a taxa de juro de 

mercado, o volume de negócios, as garantias, a idade, o risco e a dívida. As mesmas 

variáveis foram mencionadas na seção anterior, devidamente enquadradas na literatura 

existente. 

O estudo incide nas dificuldades de crédito para as PME, porém não deve ser deixada 

ao acaso a comparação entre as grandes empresas, uma vez que estas têm maior facilidade 

em apresentar as suas condições financeiras perante a banca. 

Para a construção da base de dados foram recolhidas informações do Sistema de 

Análises de Balanços Ibéricos (SABI). 

De seguida, apresentamos o modelo econométrico e as suas implicações no 

financiamento para as PME. Pretende-se testar as hipóteses estatísticas do modelo e 

determinar quais as suas implicações. 

 

𝐹𝑖𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1𝐷𝑖 + 𝛽2𝑇𝑥𝑖𝑡 + 𝛽3𝑉𝑁𝑖 + 𝛽4𝐺𝑖 + 𝛽5𝐼𝑖 + 𝛽6𝑅𝑖𝑡 + 𝛽7𝐷𝑖𝑖 + 𝑈𝑖  (1) 

 

(𝐹𝑖𝑡)6 correspondente ao Financiamento, sendo a nossa variável dependente. A 

variável 𝐷𝑖 representa a dimensão da empresa, 𝑇𝑥𝑖𝑡 é a taxa de juro, 𝑉𝑁𝑖 é o volume de 

negócio, 𝐺𝑖 é a variável garantias pedidas pelas instituições financeiras, 𝐼𝑖 é a idade da 

empresa, 𝑅𝑖𝑡 é o risco de investimento, e 𝐷𝑖𝑖 é a dívida da empresa, sendo estas as 

variáveis independentes; e o 𝑈𝑖 corresponde ao termo de erro.  

Vieira e Novo (2010) consideram como variáveis dependentes diversos indicadores 

financeiros, mais concretamente, o endividamento geral (EG)7. Pretende-se explicar se as 

variáveis identificadas na equação (1) e constantes na Tabela 3 contribuem, e de que 

forma, para a explicação do financiamento das PME.  

 
6 (i) refere a Empresa; (t) refere a cada um dos anos em análise. 
7 Endividamento Geral = 

𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝐴𝐿ℎ𝑒𝑖𝑜 

𝐴𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐿í𝑞𝑢𝑖𝑑𝑜
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A Tabela 3 apresenta as variáveis escolhidas de acordo com a revisão da literatura, 

bem como a fonte de informação, breve descrição das variáveis, e a sua estimativa com 

evidências de sinal esperado na relação. 

Tabela 3 - Variáveis Dependentes e Independentes 

Variável Método  Fonte Sinal Esperado 

Financiamento 

Dívida: dívida 

devida para 

pagamento 

posterior a um ano 

que inclua 

empréstimos de 

longo prazo e 

outros passivos8 de 

longo prazo, 

reembolsáveis após 

um ano. 

Serrasqueiro 

(2011); Wang et al., 

(2020) 

 

Dimensão 

Logaritmo do ativo 

da empresa 

 

Serrasqueiro e 

Nunes (2014); 

 Farinha e Félix 

(2015) 

 

(+) 

Quanto maior a 

empresa, maior será 

acessibilidade ao 

financiamento 

Taxa de juro 

Custo de 

financiamento da 

empresa calculada 

através do rácio 

entre as despesas 

com juro e a dívida 

total da empresa 

Serrasqueiro e 

Nunes (2014); 

Farinha e Félix 

(2015) 

(-) 

Quanto mais 

elevada for a taxa 

de juro, menor será 

o empréstimo  

Volume de 

negócios 

Mede o volume de 

negócios dividido 

pelo ativo total de 

Comissão Europeia 

(2003) 

(+) 

Quanto maior o 

volume de 

 
8 Endividamento de médio e longo prazo (EMLP) = Capital Alheio MLP sobre o Ativo Total Líquido 

(Vieira e Novo 2010) 
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cada empresa 

(quociente entre 

variáveis). 

negócios, maior 

será o 

financiamento 

Colateral 

/Garantias 

Rácio entre os 

ativos tangíveis e o 

ativo total 

Columba et al. 

(2010); 

 Mateev et al. 

(2013);  

Farinha e Felix 

(2014) 

(-) 

Quantas mais 

garantias as 

financeiras 

exigirem, menor 

será o 

financiamento 

Idade 

Variável dummy 

igual a um para 

empresas com 

cinco anos ou 

menos 

Mendes et al. 

(2014);  

Farinha e Félix 

(2014) 

(-) 

Quando mais nova 

a empresa, menor 

será o 

financiamento 

(+) 

Quando mais antiga 

a empresa, maior 

será o 

financiamento 

Risco 

Encargos 

Financeiros 

(Passivo Total – 

Contas a Pagar)  

Serrasqueiro e 

Nunes (2014); 

 Mateev (2013); 

Sardo et al. (2020) 

(-) 

Quanto maior o 

risco, menor será o 

financiamento 

Dívida 

Rácio entre a dívida 

total da empresa e o 

EBITDA  

Farinha e Félix 

(2015);  

Sardo et al., (2020) 

(-) 

Quanto maior for a 

dívida, menor será 

o financiamento 

Nota: Elaboração Própria. 

 

De acordo com o modelo apresentado, para as variáveis que não foi possível obter 

informações, procedemos à sua substituição por proxies, e respetivamente, o risco do 

investimento foi substituído pela variável rentabilidade do investimento.  
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O processamento dos dados foi realizado com recurso ao software STATA. A 

análise descritiva das variáveis foi efetuada através de medidas de tendência central, tais 

como a média das variáveis.  

A análise de correlação permite verificar o sinal da relação existente entre as 

variáveis e a magnitude do mesmo. Ainda assim, não é possível verificar o sentido da 

referida relação, sendo para tal, necessário recorrer à regressão. 

Recorre-se ainda, à realização de testes de hipóteses, os quais correspondem a 

regras que nos permitem rejeitar ou não uma hipótese estatística, tendo por base os 

resultados obtidos. A aplicação de um teste estatístico exige que se definam as hipóteses 

numa primeira fase, para que posteriormente se decida qual o teste a ser utilizado. 

Recorre-se ao valor de prova, para que seja possível avaliar a evidência definida na 

hipótese nula. Por outro lado, as conclusões dependem do nível de significância 

considerado, o qual permite construir intervalos de confiança. Assim, sempre que seja 

necessário, a hipótese considerada é:  

H0: A variável não é significativa  

H1: A variável é significativa  

Considerando um nível de significância de 5%, sempre que valor do p-value seja 

superior a 0,05, não existe evidência para rejeitar a hipótese nula e, por isso, pode dizer-

se que não existe significância estatística da variável. Pelo contrário, quando o valor do 

p-value apresenta um valor inferior ao nível de significância, existe evidência para rejeitar 

a hipótese nula, dado que a estatística de teste surge na região de rejeição, pelo que existe 

significância.  

A regressão estimada é uma regressão linear em dados seccionais (cross-section) 

e permite verificar o impacto de todas as variáveis independentes sobre a variável 

dependente, tanto em termos de sinal, como no que se refere à magnitude desse impacto. 

Por outro lado, essa magnitude apenas faz sentido ser analisada quando existe 

significância estatística. 

Na estimação OLS9 realizam-se os testes de Diagnóstico de Painel, sendo que a 

partir da avaliação do Teste F (Pooled versus Efeitos Fixos) é o que se aplica na estimação 

para cada ano em análise. 

 

 
9 O OLS é uma técnica de otimização matemática que procura encontrar o melhor ajustamento para um 

conjunto de dados tentando minimizar a soma dos quadrados das diferenças entre o valor estimado e os 

dados observados (tais diferenças são designadas por resíduos). 
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3.2. Dados  

As variáveis analisadas foram calculadas com base na informação reportada pelas 

empresas na base de dados SABI, com informações contabilísticas detalhadas das 

empresas portuguesas.  

As informações foram recolhidas para o período de 2013 a 2017, período este 

selecionado para ir ao encontro da informação sobre financiamento disponibilizada pelo 

Banco de Portugal. Da amostra disponível para Portugal de 734.533 empresas, 1.363 

grandes empresas foram retiradas da pesquisa e 733.170 são PME. Também foram 

eliminadas as empresas que não têm as suas contas disponíveis até ao ano de 2017, sendo 

que a amostra ficou reduzida a 148.525 PME portuguesas não-financeiras. Assim, dado 

que se trata de uma amostra e com o intuito de obter conclusões a partir da mesma, foram 

selecionados aleatoriamente 65.371 empresas com informações necessárias de dados 

contabilísticos referentes aos anos de 2013 a 2017 para calcular a estimação da regressão, 

com o intuito de se poder inferir e generalizar depois a toda a população. 

Tendo em vista algumas informações importantes recolhidas do Banco de Portugal 

(2017), a fonte de financiamento a que as empresas recorreram sofreram variações 

importantes no período de 2013 a 2017, que serão mencionadas a seguir. 

 

Gráfico 1  - Fontes de Financiamentos 

Nota: Elaboração própria – Fonte: Banco de Portugal (2017)10 

  

 
10 Fonte: Banco de Portugal (2017), total de 436.565 PME corresponde 89,16% microempresas; 9,09% 

pequenas empresas e 1,49% medias empresas, todas as atividades em Portugal. 

https://www.bportugal.pt/QS/qsweb/Dashboards e acedido em 07 de Dezembro de 2020 
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Os financiamentos obtidos pelo total das PME em 2013 eram de 39,7%, pelo que em 

2017 tiveram uma queda de 4,9 pontos percentuais, dado o valor de 34,8%. Já o 

investimento em capital próprio obtido em 2013 era de 27,5%, pelo que aumentou 6,5 

pontos percentuais em 2017, terminando com 34%. 

 

 

Gráfico 2 - Financiamentos obtidos 

Nota: Elaboração própria - Fonte: Banco de Portugal (2017)11 

  

Neste gráfico 2 podemos identificar os financiamentos obtidos pelas PME em 2017. 

Neste ano, 51,8% dos financiamentos referem-se a empréstimos bancários, 32,9% a 

empréstimos do grupo, 10,4% a outros empréstimos e 4,9% a títulos de dívida, conforme 

mencionado na base de dados do Banco de Portugal. 

 

 
11 Fonte: Banco de Portugal (2017), total de 436.565 PME corresponde 89,16% microempresas; 9,09% 

pequenas empresas e 1,49% medias empresas, todas as atividades em Portugal. 

https://www.bportugal.pt/QS/qsweb/Dashboards e acedido em 07 de Dezembro de 2020 
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Gráfico 3 - Custos e Coberturas dos gastos de Financiamentos 

 Fonte: Banco de Portugal (2017)12 - https://www.cosortugal.pt/comunicado/nota-de-informacao-estatistica-
quadros-do-setor-2018 

 

É possível observar as alterações de custos e coberturas dos financiamentos através 

dos dados fornecidos pelo Banco de Portugal (2018) relativamente ao período de 2013 a 

2017. O custo de financiamento em 2013 era de 4,4%, tendo reduzido em 3,3 pontos 

percentuais em 2017. Já a cobertura dos gastos de financiamento em 2013 era de 2,3%, 

tendo sofrido um aumento que conduziu a um valor de 6% em 2017. Os financiamentos 

obtidos / Lucros antes de Juro, Imposto, Depreciação e Amortização (EBITDA), em 2013, 

eram de 9,7% e reduziram-se para 5% no ano de 2017. O financiamento da dívida 

comercial (em % do volume de negócios) estava em -5% em 2013, e aumentou para -

4,3% em 2017. 

Para empresas em situação de risco no quadro 4 infra, o Banco de Portugal (2018) 

informa que os indicadores captam a percentagem de PME que apresentam fatores de 

risco, medidos pela proporção de empresas que não geraram resultados positivos. Assim 

sendo, com capital próprio negativo (os seus ativos são insuficientes para fazerem face 

aos passivos), os resultados gerados não foram suficientes para cobrir as despesas de 

financiamento. 

 
12 Fonte: Banco de Portugal (2017), total de 436.565 PME corresponde 89,16% microempresas; 9,09% 

pequenas empresas e 1,49% medias empresas, todas as atividades em Portugal. 

https://www.bportugal.pt/QS/qsweb/Dashboards e acedido em 07 de Dezembro de 2020 

https://www.bportugal.pt/QS/qsweb/Dashboards%20e%20acedido%20em%2007%20de%20Dezembro%20de%202020
https://www.bportugal.pt/QS/qsweb/Dashboards%20e%20acedido%20em%2007%20de%20Dezembro%20de%202020
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Gráfico 4 - Risco 

Nota: Elaboração própria - Fonte: Banco de Portugal (2017)13 

 

3.2.1. Definição das variáveis 

3.2.1.1. Variável dependente 

● Financiamento: as variáveis dependentes são os rácios da dívida (total, curto 

prazo/correntes, e médio e longo prazo/não correntes) (Serrasqueiro, 2011; 

Wang et al., 2020). O financiamento é uma fonte dominante para as PME nos 

países europeus, contudo, medir o custo do empréstimo no nível da empresa é 

um desafio sem dados ao nível do empréstimo (Wang et al., 2020).   

 

3.2.1.2. Variáveis independentes 

● Dimensão: A variável Dimensão é uma variável categórica com micro, 

pequenas e médias empresas14 (Serrasqueiro e Nunes,2014; Farinha e Félix, 

2015). Será utilizado o logaritmo do ativo para representar esta variável; 

● Idade: o risco de incumprimento é maior para empresas mais jovens. A análise 

inclui uma variável indicadora igual a um para empresas com idade inferior 

ou igual a cinco anos, e zero para empresas mais antigas (Mendes et al.,2014; 

Farinha e Félix, 2014); 

 
13 Fonte: Banco de Portugal (2017), total de 436.565 PME corresponde 89,16% microempresas; 9,09% 

pequenas empresas e 1,49% medias empresas, todas as atividades em Portugal. 

https://www.bportugal.pt/QS/qsweb/Dashboards e acedido em 07 de Dezembro de 2020 
14 A classificação de empresas de acordo com a sua dimensão segue a classificação europeia de PME. 
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● Volume de negócios: por esta variável consegue-se analisar de que forma o 

crescimento das empresas influencia a sua estrutura de capitais. Nesse sentido, 

uma empresa em fase de crescimento necessitará de financiamento para fazer 

face às necessidades desse crescimento, e consequentemente, necessitará de 

mais investimento (Comissão Europeia, 2003); 

 

 

3.2.1.3. Variáveis de controlo  

● Taxa de juro: é incluída na equação a estimar como medida dos custos de 

financiamento da empresa e é calculada dividindo-se as despesas incorridas 

com juro pela dívida total da empresa, conforme abordam Serrasqueiro e 

Nunes (2014) e Farinha e Félix (2015); 

● Colateral/Garantias: a capacidade de fornecer garantias ao negociar um 

empréstimo limita as perdas a serem enfrentadas no caso de falência da 

empresa; e o indicador utilizado é a relação entre o ativo tangível e o ativo 

total (Columba et al, 2010; Mateev et al., 2013; Farinha e Felix, 2014); 

● Risco: Valor absoluto da primeira diferença da variação percentual do lucro 

antes de juro, impostos e depreciações, e o total dos ativos (Mateev, 2013; 

Sardo, Serrasqueiro e Félix, 2020; Serrasqueiro e Nunes 2014); 

● Dívida: Razão entre dívida financeira e resultados operacionais - mede a 

capacidade da empresa de gerar fluxos de caixa para pagar a sua dívida e 

também é uma medida de risco de crédito: é avaliada pela razão entre a dívida 

total da empresa e os resultados operacionais (EBITDA), desfasada de um 

período (Farinha e Félix, 2015; Sardo et al., 2020). 

 

3.3. Resultados 

 

De acordo com a tabela 4, o financiamento médio ronda os 649€, sendo que os dados 

apresentam uma elevada variabilidade verificada através do valor do desvio padrão. A 

dimensão é dada pelo logaritmo do ativo e como tal tem uma média de 6,03 e um desvio-

padrão de 1,37. A taxa de juro média é de 6,25%, tendo uma elevada variabilidade dos 

dados. As garantias pedidas apresentam um valor médio reduzido de 0,40, tendo um 

desvio padrão de 0,35. Em 2013, predominam as empresas mais recentes. Em relação ao 

risco de investimento, este é em média negativo, tendo um elevado desvio padrão. O 

volume de negócios ronda os 87,10, tendo uma variabilidade muito elevada.  A dívida da 
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empresa tem valores médios de 1.699,64 em 2013 e uma elevada variabilidade, dado que 

a amostra é aleatória. 

 

Tabela 4 - Análise descritiva: 

Variable Obs Mean Std. Dev. Min Max 

Fit2013 54,350 649.081 25.678,78 -2.58 50.655.083 

Dimensão2013 54,542 6.030 1,37 -11.51 16,2 

Tx2013 29,217 6.248 712,73 0 120.563,5 

G2013 54,439 0.402 0,35 -0.52 14,1 

IdadeDummy 65,371 0.944 0,23 0 1 

RI2013 51,458 -2.438 458,58 -103.236,4 1.364,3 

VoN2013 54,401 87.101 20.200,2 0 4.715.829 

DI2013 53,761 1.699.646 297.573,3 -350.541,9 6,5 

Fonte: Adaptado StataMP.16 

 

 No que se refere à correlação, de acordo com a tabela 5, a variável relativa ao 

financiamento correlaciona-se positivamente com a dimensão da empresa, conforme 

esperado através da revisão da literatura. Relativamente às restantes variáveis, em 2013, 

o sinal da correlação com o financiamento surge distinto do esperado, facto que conduz 

à possibilidade de ausência de significância na relação em causa.  A multicolineariedade 

forte é problemática porque pode aumentar a variância dos coeficientes de regressão, 

tornando-os instáveis. 

 

Tabela 5 - Correlação: 

 
Fonte: Adaptado StataMP.16 

 

 A regressão estimada para o ano de 2013 surge apresentada na tabela 6. De acordo 

com a estimativa apresentada, conclui-se que a variável relativa à dimensão da empresa 

Fit2013 Dim~2013 Tx2013 G2013 Idaded~y RI2013 VoN2013 DI2013

Fit2013 1,0000

Dimensão2013 0,1266 1,0000

Tx2013 0,0007 0,003 1,0000

G2013 0,0291 0,2409 -0,0041 1,0000

IdadeDummy . . . . .

RI2013 0,0047 0,0217 0,0029 0,0117 . 1,0000

VoN2013 -0,0123 -0,3135 0,0043 -0.1913 . -0,0041 1,0000

DI2013 0,0032 0,0123 . -0,0008 . . -0,0003 1,0000
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apresenta-se como significativa para a explicação da variação do financiamento, para um 

nível de significância de 5%. Assim, um aumento de 1% na dimensão conduz a um 

aumento de cerca de 3.818,57 no nível de financiamento, mantendo tudo o resto 

constante. Por um lado, a variável relativa ao volume de negócios apresenta-se como 

significativa para a explicação da variação do financiamento, para um nível de 

significância de 5%. Assim, um aumento unitário no volume de negócios, conduz a um 

aumento de cerca de 951,05 no nível de financiamento, mantendo tudo o resto constante. 

As variáveis apresentam o impacto no sentido esperado, de acordo com a revisão da 

literatura efetuada. As restantes variáveis não apresentam significância estatística perante 

o financiamento das empresas. 

O coeficiente de determinação permite afirmar que apenas 1,7% das variações 

totais do financiamento são explicadas por este modelo estimado. O teste F permite 

avaliar a adequabilidade da forma funcional do modelo. De acordo com a tabela, rejeita-

se a hipótese nula, pelo que existe evidência para afirmar que a forma funcional é 

adequada. 

Tabela 6 – Regressão 

 
Fonte: Adaptado StataMP.16 

 

De acordo com a tabela 7, o financiamento médio em 2014 ronda os 670€, sendo 

que os dados apresentam uma elevada variabilidade verificada através do valor do desvio 

padrão. A dimensão é dada pelo logaritmo do ativo, e como tal, tem uma média de 6,05 

e um desvio-padrão de 1,29. A taxa de juro média é de 1.42%, valor muito inferior ao de 

Source SS Df MS

Model 5.987 6 9.978

Residual 3.489 28,826 1.210

Total 3.549 28,832 1.230

Fit Coef. Std. Err. t P> |t |
(95% 

Conf. 
Interval)

Dimensão2013 3 176.59 21.62 0.000 3.472 4.164

Tx2013 0.007 0.29 0.02 0.981 -0.553 0.567

G2013 232.835 621.76 0.37 0.708 -985.844 1.451.514

RI2013 8.302 26.19 0.32 0.751 -43.043 59.646

VoN2013 951.046 192.30 4.95 0.000 574.127 1.327.966

DI2013 0.004 0.015 0.26 0.798 -.0247 0.032

_cons -22.925,11 1.113.378 -20.59 0.000 -25.107,38 -20.742,84

Number of obs   = 28,833

R-squared         = 0.0169

Adj R-squa       = 0.0167

Root MSE         = 34.791

Prob > F            = 0.0000

F (6,28826)         = 82.44
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2013, tendo uma elevada variabilidade dos dados. As garantias pedidas apresentam um 

valor médio reduzido de 0,41, tendo um desvio padrão de 0,36. Em relação ao risco de 

investimento, em média este risco é negativo, tendo um elevado desvio padrão. O volume 

de negócios ronda os 0,54, tendo uma variabilidade reduzida.  A dívida da empresa tem 

valores médios de 602,65 em 2014 e uma elevada variabilidade, dado que a amostra é 

aleatória. 

 

Tabela 7 - Análise descritiva:  

 
Fonte: Adaptado StataMP.16 

 

 No que se refere à correlação, de acordo com a tabela 8, em 2014, em todas as 

variáveis, o sinal da correlação com o financiamento surge distinto do esperado, facto que 

conduz à possibilidade de      não haver relação entre as variáveis envolvidas, ou em causa.  

 

Tabela 8 - Correlação:  

 
Fonte: Adaptado StataMP.16 

 

 A regressão estimada para o ano de 2014 surge apresentada na tabela 9. De acordo 

com a estimativa apresentada, conclui-se que a variável relativa à dimensão da empresa 

apresenta-se com significância para a explicação da variação do financiamento, para um 

Variable Obs Mean Std. Dev. Min Max

Fit2014 56,824 670.606 38.102,13 -2.58 8.594.058

Dimensão2014 57,021 6.057 1,29 11,51 16,27

Tx2014 17,851 1.425 49,84 0 4.075,10

G2014 56,921 0.409 0,36 -0.086 18,54

Idadedummy 65,371 0.944 0,23 0 1

RI2014 29,926 -3.361 378,55 -49.490,09 673,90

VoN2014 56,969 0.542 0,88 0 56,86

DI2014 56,205 602.652 155.217,1 -565.991,9 3,68

Fit2014 Dim~2014 Tx2014 G2014 Idaded~y RI2014 VoN2014 DI2014

Fit2014 1,0000

Dimensão2014 0,1035 1,0000

Tx2014 0,0049 0,0450 1,0000

G2014 0,0213 0,2353 0,0144 1,0000

IdadeDummy . . . . .

RI2014 0,0014 0,0044 -0,062 142 . 1,0000

VoN2014 -0,0125 -0,3712 -0,0103 -0,2794 . -0,0021 1,0000

DI2014 -0,0002 -0,0277 0,0002 -0,0191 . . 0,0074 1,0000
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nível de significância de 5%. Assim, um aumento de 1% na dimensão conduz a um 

aumento de cerca de 6.381,58 no nível de financiamento, mantendo tudo o resto 

constante. A variável relativa ao volume de negócios apresenta-se como significativa para 

a explicação da variação do financiamento, para um nível de significância de 5%. Assim, 

um aumento unitário no volume de negócios, conduz a um aumento de cerca de 2.627€ 

no nível de financiamento, mantendo tudo o resto constante. As variáveis apresentam o 

impacto no sentido esperado, de acordo com a revisão da literatura efetuada. As restantes 

variáveis não apresentam significância estatística perante o financiamento das empresas. 

 O coeficiente de determinação permite afirmar que apenas 1,15% das variações 

totais do financiamento são explicadas por este modelo estimado. O teste F permite 

avaliar a adequabilidade da forma funcional do modelo. De acordo com a tabela rejeita-

se a hipótese nula, pelo que existe evidência para afirmar que a forma funcional é 

adequada. 

 

Tabela 9 - Regressão:  

 
Fonte: Adaptado StataMP.16 

 

De acordo com a tabela 10, o financiamento médio em 2015 ronda os 740€, sendo 

que os dados apresentam uma elevada variabilidade verificada através do valor do desvio 

padrão. Assim, verifica-se que ocorre um aumento do nível de financiamento ao longo 

dos anos. A dimensão é dada pelo logaritmo do ativo e, como tal, tem uma média de 6,09 

e um desvio-padrão de 1,263. A taxa de juro média é de 10,89%, valor muito superior ao 

Source SS Df MS

Model 9.303 6 1.550

Residual 7.990 17,629 4.532

Total 8.083 17,635 4.583

Fit Coef. Std. Err. t P> |t |
(95% 

Conf. 
Interval)

dimensão2014 6 455.911 14.00 0.000 5.487 7.275

Tx2014 0.129 10.141 0.01 0.990 -19.749 20.007

G2014 613.264 1.575.03 0.39 0.697 -2473.95 3.700.479

RI2014 27.097 210.329 0.13 0.897 -385.167 439.362

VoN2014 2.627.001 704.40 3.37 0.000 1.246.293 4.007.71

DI2014 0.0549 0.146 0.38 0.707 -0.231 0.34

_cons -39.438.75 2.983.441 -13.22 0.000 -45.286.58 -33.590.91

Number of obs   = 17,636

F (6,28826)      = 34.21

Prob > F            = 0.0000

R-squared          = 0.0115

Adj R-squa        = 0.0112

Root MSE         = 67.323
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de 2013 e 2014, tendo uma elevada variabilidade dos dados. As garantias pedidas 

apresentam um valor médio reduzido de 0,42, tendo um desvio padrão de 0,35. Em 2015, 

predominam as empresas mais recentes. Em relação ao risco de investimento, em média 

é negativo, tendo um elevado desvio padrão. O volume de negócios ronda os 0,52, tendo 

uma variabilidade reduzida.  A dívida da empresa tem valores médios de 50,51 em 2015 

e uma elevada variabilidade, dado que a amostra é aleatória. 

 

Tabela 10 - Análise descritiva: 

 
Fonte: Adaptado StataMP.16 

 

No que se refere à correlação na tabela 11, a variável relativa ao financiamento 

relaciona-se positivamente com a dimensão da empresa, conforme esperado através da 

revisão da literatura. Relativamente às restantes variáveis, em 2015, o sinal da correlação 

com o financiamento surge distinto do esperado, facto que conduz à possibilidade de 

ausência de significância na relação em causa.  

Tabela 11 - Correlação: 

 
Fonte: Adaptado StataMP.16 

 

 A regressão estimada para o ano de 2015 surge apresentada na tabela 12. De 

acordo com a estimativa apresentada, conclui-se que a variável relativa à dimensão da 

empresa apresenta-se como significativa para a explicação da variação do financiamento, 

Variable Obs Mean Std. Dev. Min Max

Fit2015 59,127 740.902 40.010,62 -11.46 744.933

Dimensão2015 59,38 6.090 1,26 -11.51 15,87

Tx2015 35,423 10.891 1.419,57 0 262.738

G2015 59,256 0.417 0,35 -0.010 5,15

Idadedummy 65,371 0.944 0,23 0 1

RI2015 57,69 -1.576 3.388,8 0.71 295.975

VoN2015 59,303 0.523 1,17 0 181,52

DI2015 58,528 50.511 9.966,01 -158.470,9 1.657.281

Fit2015 Dim~2015 Tx2015 G2015 Idaded~y RI2015 VoN2015 DI2015

Fit2015 1,0000

Dimensão2015 0,1092 1,0000

Tx2015 . 0,0019 1,0000

G2015 0,0216 0,2545 0,0063 1,0000

Idadedummy . . . . .

RI2015 0,0171 0,0502 0,003 0,0107 . 1,0000

VoN2015 -0,0079 -0,2419 0,0007 -0,1738 . -0,0057 1,0000

DI2015 0,0001 0,0147 -0,0001 -0,0002 . -0,0001 -0,0019 1,0000
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para um nível de significância de 5%. Assim, um aumento de 1% na dimensão conduz a 

um aumento de cerca de 5.104,90 no nível de financiamento, mantendo tudo o resto 

constante. Por um lado, a variável relativa ao volume de negócios apresenta-se como 

significativa para a explicação da variação do financiamento, para um nível de 

significância de 5%. Assim, um aumento unitário no volume de negócios, conduz a um 

aumento de cerca de 780,92 no nível de financiamento, mantendo tudo o resto constante. 

A variável relativa ao risco de investimento apresenta-se como significativa para a 

explicação da variação do financiamento, para um nível de significância de 5%. Assim, 

um aumento unitário no risco de investimento conduz a um aumento de cerca de 93,51 

no nível de financiamento, mantendo tudo o resto constante. As variáveis apresentam o 

impacto no sentido esperado, de acordo com a revisão da literatura efetuada, à exceção 

do risco de investimento. As restantes variáveis não apresentam significância estatística 

perante o financiamento das empresas. 

 O coeficiente de determinação permite afirmar que apenas 1,24% das variações 

totais do financiamento são explicadas por este modelo estimado. O teste F permite 

avaliar a adequabilidade da forma funcional do modelo. De acordo com a tabela rejeita-

se a hipótese nula, pelo que existe evidência para afirmar que a forma funcional é 

adequada. 

Tabela 12 - Regressão: 

 
Fonte: Adaptado StataMP.16 

 

Source SS Df MS

Model 1.172 6 1.955

Residual 9.318 34,93 2.668

Total 9.436 34,936 2.701

Fit Coef. Std. Err. t P> |t |
(95% 

Conf. 
Interval)

Dimensão2015 5 251.377 20.31 0.000 4.612 5.597

Tx2015 -0.008 0.194 -0.04 0.968 -0.387 0.372

G2015 -639.335 833.835 -0.77 0.443 -2.273.678 995.008

RI2015 93.514 43.229 2.16 0.031 8.783 178.245

VoN2015 780.917 225.688 3.46 0.001 338.562 1.223.272

DI2015 -0.007 0.022 -0.30 0.765 -0.049 0.037

_cons -30.340,97 1.557.462 -19.48 0.000 -33.393,64 -27.288,29

Root MSE         = 51.650

Number of obs   = 34,937

F (6,28826)      = 73.28

Prob > F            = 0.0000

R-squared          = 0.0124

Adj R-squa         = 0.0123
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 De acordo com a tabela 13, o financiamento médio em 2016 ronda os 714,57, 

sendo que os dados apresentam uma elevada variabilidade verificada através do valor do 

desvio padrão. A dimensão é dada pelo logaritmo do ativo e como tal tem uma média de 

6,17 e um desvio-padrão de 1,18. A taxa de juro média é de 37,96%, valor muito superior 

ao dos anos anteriores, tendo uma elevada variabilidade dos dados. As garantias pedidas 

apresentam um valor médio reduzido de 0,43, tendo um desvio padrão de 0,35. Em 2016, 

predominam as empresas mais recentes. Em relação ao risco de investimento, em média 

este risco é de 3,01, tendo um elevado desvio padrão. O volume de negócios ronda os 

0,47, tendo uma variabilidade reduzida.  A dívida da empresa tem valores médios de 

73,35 em 2016 e uma elevada variabilidade, dado que a amostra é aleatória. 

 

Tabela 13 - Análise descritiva:  

 
Fonte: Adaptado StataMP.16 

 

No que se refere à correlação, de acordo com a tabela 14, em 2016, em todas as 

variáveis, o sinal da correlação com o financiamento surge distinto do esperado, facto que 

conduz à possibilidade de ausência de significância na relação em causa. 

 

Tabela 14 - Correlação:  

 
Fonte: Adaptado StataMP.16 

 

 

Variable Obs Mean Std. Dev. Min Max

Fit2016 61,314 714.570 37.636,08 -19.91 7.191.890

Dimensão2016 61,538 6.172 1,18 -11.51 15.78

Tx2016 37,958 8.472 956,28 0 172.104,20

G2016 61,388 0.428 0,35 -0.12 2,06

Idadedummy 65,371 0.944 0,23 0 1

RI2016 59,729 3.007 788,96 -6.808,76 192.603

VoN2016 61,477 0.472 0,70 0 50,39

DI2016 60,719 73.355 26.720,33 -1.536.007 510.477

Fit2016 Dim~2016 Tx2016 G2016 Idaded~y RI2016 VoN2016 DI2016

Fit2016 1,0000

dimensão2016 0,1074 1,0000

Tx2016 0,01 0,0198 1,0000

G2016 0,0214 0,2617 0,0061 1,0000

Idadedummy 0,0024 0,1795 0,0015 0,0063 1,0000

RI2016 0,0086 0,023 0,2946 0,0107 0,0017 1,0000

VoN2016 -0,0125 -0,3601 -0,0010 -0,2769 0,0224 -0,0033 1,0000

DI2016 -0,0002 -0,0100 . -0,0134 0,0036 . 0,0020 1,0000
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 A regressão estimada para o ano de 2016 surge apresentada na tabela 15. De 

acordo com a estimativa apresentada, conclui-se que a variável relativa à dimensão da 

empresa apresenta-se como significativa para a explicação da variação do financiamento, 

para um nível de significância de 5%. Assim, um aumento de 1% na dimensão conduz a 

um aumento de cerca de 5.468,64 no nível de financiamento, mantendo tudo o resto 

constante. Por outro lado, a variável relativa ao volume de negócios apresenta-se como 

significativa para a explicação da variação do financiamento, para um nível de 

significância de 5%. Assim, um aumento unitário no volume de negócios conduz a um 

aumento de cerca de 2.158,40 no nível de financiamento, mantendo tudo o resto 

constante. Estas variáveis apresentam o impacto no sentido esperado, de acordo com a 

revisão da literatura efetuada. Neste ano, também a idade da empresa surge como uma 

variável significativa, sendo que quanto mais nova é a empresa, menor tende a ser o seu 

financiamento, conforme esperado. As restantes variáveis não apresentam significância 

estatística perante o financiamento das empresas. 

 O coeficiente de determinação permite afirmar que apenas 1,28% das variações 

totais do financiamento são explicadas por este modelo estimado. O teste F permite 

avaliar a adequabilidade da forma funcional do modelo. De acordo com a tabela, rejeita-

se a hipótese nula, pelo que existe evidência para afirmar que a forma funcional é 

adequada. 

 

Tabela 15 - Regressão:  

 
Fonte: Adaptado StataMP.16 

 

Source SS Df MS

Model 1.107 7 1.582

Residual 8.542 37,457 2.280

Total 8.652 37,464 2.309

Fit Coef. Std. Err. T P> |t |
(95% 

Conf. 
Interval)

Dimensão2016 5 254.614 21.48 0.000 4.969 5.967

Tx2016 0.323 0.268 1.20 0.229 -0.203 0.849

G2016 -265.627 757.151 -0.35 0.726 -1.749.664 1.218.411

RI2016 27.508 36.839 0.75 0.455 -44.696 99.713

VoN2016 2.158.404 358.383 5.60 0.000 1.403.041 2.913.766

DI2016 0.002 0.013 0.19 0.850 -0.022 0.0273

_cons -28.127,23 1.988.521 -14.14 0.000 -32.024,79 -24.229,68

Number of obs   = 37,465

F (6,28826)      = 69.38

Prob > F            = 0.0000

R-squared          = 0.0128

Adj R-squa         = 0.0126

Root MSE         = 47.753
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De acordo com a tabela 16 o financiamento médio em 2017 ronda os 725,09€ 

sendo que os dados apresentam uma elevada variabilidade verificada através do valor do 

desvio padrão. A dimensão é dada pelo logaritmo do ativo, e como tal, tem uma média 

de 6,31 e um desvio-padrão de 0,96. A taxa de juro média é de 5,47%, valor muito inferior 

ao do ano anterior, tendo uma elevada variabilidade dos dados. As garantias pedidas 

apresentam um valor médio reduzido de 0,44, tendo um desvio padrão de 0,35. Em 2017, 

predominam as empresas mais recentes. Em relação ao risco de investimento, em média 

este risco é de 0,038, tendo um elevado desvio padrão. O volume de negócios ronda os 

0,42, tendo uma variabilidade reduzida.  A dívida da empresa tem valores médios de 

298,21 em 2017 e uma elevada variabilidade, dado que a amostra é aleatória. 

 

Tabela 16 - Análise descritiva: 

 
Fonte: Adaptado StataMP.16 

 

 

No que se refere à correlação, de acordo coma tabela 17, em 2017, a taxa de juro 

relaciona-se significativamente com o financiamento da empresa, tendo um impacto 

negativo sobre o mesmo, conforme previsto na revisão da literatura. Nas restantes 

variáveis, o sinal da correlação com o financiamento surge distinto do esperado, facto que 

conduz à possibilidade de ausência de significância na relação em causa. 

 

Variable Obs Mean Std. Dev. Min Max

Fit2017 64,831 725.092 37.273,58 0 7.418.747

Dimensão2017 65,109 6.314 0,96 5.31 15.79

Tx2017 34,645 5.471 510,35 0 70.918

G2017 64,935 0.445 0,35 0 2,03

Idadedummy 65,371 0.944 0,32 0 1

RI2017 51,706 0.037 4,64 -359,88 525,78

VoN2017 65,086 0.423 0,49 0 26,70

DI2017 64,282 289.206 65.326,31 -2.758.332 1,33
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Tabela 17 - Correlação:  

 
Fonte: Adaptado StataMP.16 

 

 A regressão estimada para o ano de 2017 surge apresentada na tabela 18. De 

acordo com a estimativa apresentada, conclui-se que a variável relativa à dimensão da 

empresa apresenta-se como significativa para a explicação da variação do financiamento, 

para um nível de significância de 5%. Assim, um aumento de 1% na dimensão conduz a 

um aumento de cerca de 7.304,28 no nível de financiamento, mantendo tudo o resto 

constante. Por outro lado, a variável relativa ao volume de negócios apresenta-se como 

significativa para a explicação da variação do financiamento, para um nível de 

significância de 5%. Assim, um aumento unitário no volume de negócios, conduz a um 

aumento de cerca de 4.467,53 no nível de financiamento, mantendo tudo o resto 

constante. Estas variáveis apresentam o impacto no sentido esperado, de acordo com a 

revisão da literatura efetuada. As restantes variáveis não apresentam significância 

estatística perante o financiamento das empresas. 

 O coeficiente de determinação permite afirmar que apenas 1,58% das variações 

totais do financiamento são explicadas por este modelo estimado. O teste F permite 

avaliar a adequabilidade da forma funcional do modelo. De acordo com a tabela rejeita-

se a hipótese nula, pelo que existe evidência para afirmar que a forma funcional é 

adequada.      

 

  

Fit2017 Dim~2017 Tx2017 G2017 Idaded~y RI2017 VoN2017 DI2017

Fit2017 1,0000

Dimensão2017 0,1197 1,0000

Tx2017 -0,0001 -0,0034 1,0000

G2017 0,0212 0,2554 -0,0041 1,0000

Idadedummy 0,002 0,0039 0,0018 -0,0908 1.000

RI2017 0,0081 0,0309 0,0022 0,0030 0.0003 1,0000

VoN2017 -0,0160 -0,4242 0,0103 0,0594 0.0594 -0,0063 1,0000

DI2017 -0,0007 -0,0055 . 0,0036 -0,0221 -0,0001 -0,0045 1,0000
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Tabela 18 - Regressão:  

 

 
Fonte: Adaptado StataMP.16 

 

Após o estudo estatístico no período de 2013 a 2017 mencionado anteriormente, 

podemos observar um impacto positivo na dimensão das empresas, levando em 

consideração que empresas de menor dimensão apresentam para as financeiras um maior 

risco em relação ao incumprimento das suas obrigações. Outros autores ainda sugerem 

uma maior perceção de métodos alternativos de financiamento e um maior poder de 

negociação com os credores (Matias e Serrasqueiro, 2017; Neves et al., 2020). Os 

resultados obtidos permitem suportar a hipótese 2 de que a dimensão das empresas afeta 

positivamente o acesso ao financiamento (H2). Esses resultados estão de acordo com a 

teoria do Trade-off, uma vez que a dimensão da empresa influencia no tamanho da dívida.  

As empresas recentes tendem a ter dificuldade em obter financiamento. As 

instituições financeiras que concedem crédito preferem trabalhar com empresas mais 

maduras e com as quais possuem algum tipo de relacionamento ao longo do tempo, pois, 

de acordo com Félix (2018), muitas empresas tendem a fechar no primeiro ano de 

existência. Outra razão a justificar é o facto das empresas se sujeitarem mais às exigências 

feitas pelos bancos e/ou financeiras, uma vez que são novas e não possuem histórico de 

crédito ou histórico de atividade - o que torna mais difícil a análise e estudo dos projetos 

de investimento a desenvolver para obtenção do financiamento necessário. Isto sugere 

que as PME portuguesas que se encontram no mercado há mais tempo, ou seja, maduras 

e com maior reputação, dependem, em grande medida, dos ganhos acumulados ao longo 

Source SS Df MS

Model 1.409 7 2.014

Residual 8.77 34,128 2.570

Total 8.913 34,135 2.609

Fit Coef. Std. Err. T P> |t |
(95% 

Conf. 
Interval)

Dimensão2017 7 318.157 22.96 0.000 6.680 7.927

Tx2017 -0.009 0.534 -0.02 0.987 -1.055 1.038

G2017 68.933 853.513 0.08 0.936 -1.603.981 1.741.847

RI2017 141.119 182.813 0.77 0.440 -217.124 499.518

VoN2017 4.467,53 646.499 6.91 0.000 3.200.372 5.734.693

DI2017 0.0001 0.004 0.05 0.962 -0.007 0.007

_cons -46.892,04 2.388,43 -19.63 0.000 -51.573,44 -42.210,63

Root MSE          = 50.697

Number of obs   = 34,186

F (6,28826)      = 78.36

Prob > F            = 0.0000

R-squared          = 0.0158

Adj R-squa         = 0.0156
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do tempo e, portanto, não precisam de recorrer ao endividamento, como argumentado por 

Neves, et al. (2020). De acordo com os resultados evidenciados na Tabela 15, 

encontramos evidencia capaz de dar suporte (consoante os resultados) à hipótese de que 

quanto mais jovens são as empresas, maiores são as dificuldades de acesso ao 

financiamento (H1), sendo consistentes a teoria Trade-off para o ano de 2016. 

Para as PME, o risco de falência existe, estando muitas vezes relacionado com a 

variação do volume de negócios, como consequência de terem o financiamento alicerçado 

em dívida de curto prazo (Neves et al., 2020). Não podemos deixar de mencionar que um 

dos principais problemas que restringem o acesso ao financiamento das PME é a falta de 

garantias suficientes. Veiga e McCahery (2019) mencionam que de este fato resulta que 

os tomadores de empréstimos de elevados riscos de falência costumam ser mais abertos 

à ideia de pagar taxas de juro mais altas, desde que não tenham de fornecer níveis mais 

elevados de garantias (pois podem ter a intenção de incumprimento ou aumentar o risco 

de suas operações). 

Após o estudo estatístico podemos relatar que o volume de negócios sempre esteve 

em crescimento no período de 2013 a 2017. Neste sentido, podemos validar a hipótese 

H3 pelo facto de que as PME têm como requisito positivo que, quanto maior seu volume 

de negócios, melhor acesso terá para o financiamento, conforme a teoria de Percking 

Order. Deve-se salientar com o estudo de Matias et al. (2018) diferentes graus de 

relevância das teorias Trade-Off e Percking Order, pelo que uma não exclui a outra, 

devido à especificidade individual destas. 

Devido às limitadas informações protegidas pelas financeiras e pela lei de proteção 

de dados, o estudo limita-se a apresentar dados de volume de financiamento das PME. 

Nesta aceção, justifica-se o gráfico 5 para demonstrar que não podemos investigar a 

dificuldade do acesso ao financiamento, mas sim, observar as PME que têm e as que não 

tem financiamento, tendo em vista que os dados contabilísticos não indicam quando as 

PME (que não têm financiamento) pediram empréstimos, e se estes foram aceites ou não. 

Assim, apenas podemos tirar desta amostra o percentual do período dos anos de a 

percentagem de PMEs com financiamento em 2013 era de 53%, comparativamente com 

o ano de 2017, que era de 67%. Ademais, observa-se que o crescimento das PME em 

relação aos financiamentos tiveram um aumento significativo de 14 pontos percentuais 

de 2013 a 2017. 
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Gráfico 5 - Financiamentos PME 

Fonte: Elaboração Própria  
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4. Conclusão  

     O presente estudo tem como objetivo analisar o desempenho económico e 

financeiro das empresas portuguesas, em particular, a restrição do financiamento para as 

PME. De forma a alcançar este objetivo, foi realizada uma análise descritiva e a utilização 

da metodologia econométrica da regressão com dados em cross-section para estudar o 

impacto do financiamento das PME, de uma amostra de empresas portuguesas no período 

de 2013 a 2017, onde a análise é realizada de modo individual por anos. Em relação a 

esta amostra foi obtido um conjunto de indicadores económicos e financeiros que em 

conjunto com as metodologias anteriormente referidas permitiram obter um conjunto de 

conclusões. 

Nossa análise refere que as restrições no acesso ao financiamento externo impedem o 

crescimento das PMEs. Moscalu, Girardone e Calabrese (2020) indicou que as micro e 

pequenas empresas, ao contrário das médias e grandes empresas, são afetadas por 

restrições de financiamento, visto que seu crescimento realizado é limitado pela 

disponibilidade de recursos e, portanto, são menos capazes de aproveitar as oportunidades 

de crescimento.   

O acesso ao financiamento é um dos fatores mais importantes para as empresas, dado 

que lhes permite desenvolver as suas atividades da forma mais adequada, aceder a 

investimentos necessários para o desenvolvimento e assegurar a competitividade. O facto 

de uma empresa ter maiores dificuldades de acesso ao financiamento poderá impedi-la de 

adotar ações e realizar atividades importantes para o crescimento da empresa. A estrutura 

de capital das empresas é fundamental no acesso a esse financiamento, dado que 

influencia o valor das empresas. O sistema financeiro não consegue atribuir 

financiamento a todas as entidades de forma igualitária, pelo que recorre a critérios para 

a atribuição de financiamentos às empresas, tendo em conta a dimensão da empresa, o 

histórico das suas rubricas financeiras e outros fatores não quantificáveis. A incerteza 

sobre o financiamento futuro tem um grande impacto na vida das empresas, 

principalmente nas mais vulneráveis. Por outro lado, as decisões de estrutura de capital 

apresentam elevada importância, na medida que permitem verificar quais as fontes de 

financiamento que as PME adotam no decorrer da sua atividade com o intuito de 

apresentar um crescimento dessa atividade e garantir a sustentabilidade do negócio. 

De acordo com o estudo realizado, ao longo dos anos, os fatores que mais afetam o 

financiamento das empresas é a sua dimensão e o volume de negócios, sendo ambas as 

relações positivas. Assim, quanto maior o volume de negócios da empresa, mais fácil é o 
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acesso a financiamentos, nomeadamente de pequena dimensão. Por outro lado, quanto 

maior for a empresa, maior tende a ser a possibilidade de aceder a créditos atribuídos pelo 

sistema financeiro. No que se refere à idade, conclui-se que as empresas mais jovens 

apresentam menor capacidade de acesso a financiamentos, devido à ausência de histórico, 

o que conduz a um reduzido nível de confiança perante as entidades que concedem o 

crédito. Assim, conclui-se que todas as hipóteses descritas são confirmadas pelo estudo 

realizado.  

Será importante reforçar que o avanço na melhoria em termos de acesso ao 

financiamento para as PME é impedido muitas vezes por falta de garantias (Moscalu, 

Girardone e Calabrese, 2020), o que impede diretamente o crescimento e 

desenvolvimentos das PME. 

Este trabalho está sujeito a algumas limitações que podem conduzir a avenidas de 

investigação futura. Primeiro, foi utilizada uma amostra aleatória de PMEs, do conjunto 

de informação que foi possível recolher. Não foram eliminadas da amostra empresas cujo 

comportamento em termos de resultados financeiros não corresponderiam a critérios 

mínimos de exigência (como por exemplo, resultados negativos), o que pode ter 

condicionado alguns dos resultados. Também não se procedeu à separação da amostra 

por setor de atividade económica, nem se procedeu a uma análise de dados em painel, 

pois o objetivo era analisar a evolução dos efeitos. Todavia, a análise por anos permitiu 

verificar que independentemente do ano, as conclusões principais e a validação das 

hipóteses manter-se-iam.  

Para futuras linhas de investigação sugere-se a extensão dos estudos dos 

financiamentos para empresas Portuguesas. Analisar a fundo o impacto da restrição e 

barreiras em que as PME acabam por ser lesadas por falta do apoio financeiro, bem como 

um estudo mais aprofundado em relação ao endividamento a curto prazo (ECP) e ao 

endividamento médio e longo prazo (EMLP), e que tipo de alternativas recorrem as 

empresas para o seu crescimento.  
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