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Resumo 

O presente estudo tem como objectivo a realização de uma comparação da 

estrutura financeira das empresas portuguesas do sector hoteleiro com empresas de 

outos países da União Europeia do mesmo ramo de actividade.  

 A amostra que serviu de base para esta investigação é constituída por empresas 

do sector hoteleiro de seis países (Portugal, Espanha, França, Reino Unido, Grécia e 

Itália) com referência ao período de 2001 a 2010. 

 A metodologia utilizada consistiu no modelo de regressão linear de forma a 

aferir os factores explicativos para a estrutura financeira de cada país, na ANOVA para 

a comparação de médias de endividamento e no método σ convergência de modo a 

perceber, se a estrutura financeira entre os vários países em análise estão a convergir ou 

a divergir. 

 Os resultados obtidos sugerem que as empresas do sector hoteleiro estabelecidas 

na Grécia e em Portugal apresentam os maiores níveis de endividamento a médio e 

longo prazo, apresentando também a maior queda de rendibilidade entre os anos em 

estudo, o que aponta para eventuais dificuldades financeiras.  

Quanto aos determinantes da estrutura de capital, os que apresentam maior 

importância para a generalidade dos países são a rotação do activo, a rendibilidade, a 

flexibilidade financeira, a dimensão e a tangibilidade do activo. Contudo, nenhum dos 

países analisados apresentam os mesmos factores explicativos que Portugal para 

qualquer maturidade de endividamento.  

Por fim, constata-se uma tendência de convergência no nível de endividamento 

total e a curto prazo dos países em análise.
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Abstract 

The study in hand has as it's objective the comparison between the financial 

structure of a Portuguese company, hotel sector, and other EU companies of the same 

business sector. 

 This study was based by a sample of companies of the following 

countries: Portugal, Spain, France, UK, Greece and Italy (Date referenced: 2001 – 2010). 

 The methodology used was the linear regression model as it's a way of 

calibration and explanation for the financial structure of each country. In ANOVA  the 

comparison of the average debit and the  σ convergence method was used as a way of 

understanding if the financial structure of all the countries in study are converging or 

diverging. 

 As a result of all the analysis it's suggested that the companies 

established in Portugal and Greece in the hotel sector have the biggest debit levels in 

medium and long-term and the greater drop in profitability in the years in study. All this 

points out for eventual financial difficulties. 

 As for the determinants of the capital structure, in general the most 

important are: Asset turnover, ensuring profitability, financial flexibility, dimension and 

tangibility of the asset. Still, none of the countries in study have the same explanation 

factors as Portugal for any debt maturity.  

In the end, we find a short-term tendency of convergence in the levels of the 

total debit of the countries in study.
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Capítulo I – Introdução 

Ao longo dos anos muitos autores procuraram encontrar a estrutura óptima de 

capital das organizações, isto é, a estrutura de financiamento da empresa que maximize 

o valor da mesma. A discussão deste tema teve início em 1958 com o artigo de 

Modigliani e Miller “The Cost of Capital, Corporate Finance and Theory of 

Investment”, que apontam para a irrelevância da estrutura de capital, sucedendo-se, 

outros estudos neste âmbito. Contudo a questão da estrutura óptima de capital 

permanece ainda em aberto, sendo uma área de investigação que interessa às empresas 

visto que estas pretendem ver o seu valor maximizado.  

Assiste-se a uma tentativa cada vez maior de harmonização da Europa. Nos 

países pertencentes à União Europeia, muitos já possuem a mesma moeda e legislação 

comum. No entanto, no âmbito da estrutura financeira surgem algumas questões, tais 

como: Dão as sociedades, pertencentes a países diferentes, relevância aos mesmos 

factores quando necessitam de financiamento? Apresentam, os diferentes países, 

distintas estruturas financeiras? Estão as médias da estrutura financeira dos diferentes 

países a convergir ou a divergir?  

Muitas são as questões que podem surgir relativamente à estrutura financeira no 

âmbito da União Europeia. Assim, neste trabalho pretende-se realizar uma análise 

comparativa da estrutura financeira de empresas portuguesas com empresas de outros 

países da União Europeia. Contudo, devido à heterogeneidade existente entre diferentes 

tipos de negócios, de forma a tornar este estudo mais assertivo, optou-se por restringir a 

análise a apenas um sector. O sector escolhido foi o sector hoteleiro por este estar 

intimamente relacionado com o turismo, sector que apresenta grande potencial na 

economia Portuguesa, visto possuir diversas vantagens competitivas.  
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Na presente investigação é proposto aferir os factores explicativos para a 

estrutura financeira das empresas do setor hoteleiro para cada país, de forma a averiguar 

se os diferentes países apresentam os mesmos determinantes. Pretende-se também 

apurar se as empresas dos diferentes países apresentam, em média, idênticas estruturas 

financeiras. Por fim, é proposto verificar se a média da estrutura de capital dos vários 

países em análise está a convergir ou a divergir. 

Assim, neste trabalho o capítulo I corresponde ao presente capítulo. No capítulo 

II será realizada uma breve revisão da literatura relativa ao tema. A apresentação das 

metodologias a realizar nesta investigação e os dados serão elaboradas no capítulo III. 

No capítulo IV procede-se às análises de resultados provenientes das diversas 

metodologias propostas. Por fim, no capítulo V serão referidas as principais conclusões 

e limitações do trabalho empírico, apresentando também algumas sugestões para novas 

investigações relacionadas com o tema abordado. 

 

Capítulo II – Revisão de Literatura 

Neste capítulo irá abordar-se algumas das teorias relativas à estrutura financeiras 

das empresas, a evolução dessas ao longo dos anos e o sector hoteleiro em Portugal e na 

União Europeia. 

 

2.1. As teorias da estrutura financeira  

 A discussão da problemática da estrutura óptima de capital, teve início em 1958 

com o artigo de Modigliani e Miller “The Cost of Capital, Corporate Finance and 

Theory of Investment”. Estes refutaram as concepções até então, ditas tradicionais, 
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relativas à estrutura de capital. Segundo a concepção da teoria tradicional é possível 

minimizar o custo de capital médio ponderado e, consequentemente, maximizar o valor 

de mercado da empresa através da combinação de capital próprio e de capital alheio.  

Modigliani e Miller (MM), no artigo de 1958, defenderam a irrelevância da 

estrutura de capital, isto é, alegaram que o valor de mercado de uma empresa é 

independente da forma como essa se financia. Contudo para chegarem a esta conclusão 

tiveram de ter em consideração alguns pressupostos, considerados, por alguns autores, 

como irrealistas. Desses pressupostos apresentados pode enunciar-se a existência de 

mercados de capitais perfeitos e a inexistência de impostos. 

Assim, na sequência deste artigo surgiram diversos estudos sobre a temática, 

tendo, muitos deles, como ponto de partida a análise dos pressupostos assumidos neste 

artigo. 

 

2.1.1. O efeito fiscal na estrutura financeira 

MM, reconhecendo as limitações da sua teoria de 1958, mais tarde, no artigo 

publicado em 1963, alteram um dos pressupostos assumidos anteriormente, admitindo 

neste novo estudo a existência de impostos sobre o rendimento das empresas. Com este 

trabalho os autores concluíram que a estrutura financeira óptima era atingida quando o 

financiamento da empresa era realizado apenas por capitais alheios. Esta nova conceção 

justificou-se pelo facto de o aumento da dívida aumentar a poupança fiscal, revertendo 

essa poupança fiscal para os accionistas. 

O efeito fiscal foi ainda investigado por Miller em 1977, onde Miller volta a 

defender a irrelevância da estrutura de capital, mas apenas quando as empresas fossem 

consideradas individualmente, advogando, assim, a existência de uma estrutura óptima 
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de capital para a economia como um todo, pressupondo para tal que a economia 

estivesse em equilíbrio. As conclusões apresentadas neste artigo, tiveram por base uma 

análise ao impacto conjunto dos impostos sobre o rendimento das pessoas singulares e 

colectivas. Através desta análise demonstrou-se que, dependendo do diferente resultado 

fiscal entre os impostos, pode obter-se poupança fiscal ou não, logo assume-se que 

existe um determinado financiamento óptimo decorrente dessa variação.  

Posteriormente, DeAngelo e Masulis (1980), defenderam que o endividamento 

só é benéfico quando a organização pode deduzir os juros do financiamento. Isto é, caso 

os resultados da empresa não permitem a dedução de todos os custos aceites fiscalmente 

passiveis de criar poupança fiscal, os custos provenientes do endividamento deixam de 

poder ser deduzidos, o que provoca um aumento de custos, simultaneamente o valor do 

rácio de alavancamento financeiro aumenta, tendo esse aumento do rácio uma influência 

negativa sobre o valor de mercado da empresa. 

 

2.1.2. Os custos de insolvência 

Com o estudo efectuado por Robichek e Myers (1966), foram introduzidas na 

problemática da estrutura financeira os custos de insolvência. Estes ocorrem, segundo 

Brealey e Myers (1998), quando a empresa não consegue cumprir os seus 

compromissos para com os seus credores ou tem dificuldades em faze-lo. Assim, Baxter 

(1967) defendeu que um elevado nível de endividamento aumenta a probabilidade de 

falência da empresa, contestando, deste modo, a teoria de MM (1963).  

Diversos autores, entre os quais Kraus e Litzenberg (1973), Scott (1977), e Kim 

(1978), demonstraram, através de modelos matemáticos, esta teoria, mostrando que 

existe um limite ao endividamento, sendo esse limite encontrado quando os benefícios 



 A estrutura financeira das empresas hoteleiras Portuguesas vs Europeias 

 

Patrícia Carrão  Página | 5 

fiscais resultantes de um endividamento adicional são compensados pelos custos de 

insolvência, encontrando-se, desta forma, a estrutura financeira óptima. Com estes 

estudos, estes autores foram os impulsionadores do actual modelo trade-off (static 

trade-off). Neste modelo é evidenciada a existência de uma relação entre capital alheio e 

capital próprio que, em determinada situação, conduz à maximização do valor de 

mercado da empresa. 

Warner, no estudo que efectuou em 1977, procurou quantificar os custos de 

insolvência e analisar os seus efeitos na estrutura de capital. Para a elaboração da sua 

investigação teve como amostra onze grandes empresas norte-americanas do sector de 

caminhos-de-ferro. Através da sua análise, o autor concluiu que a influência dos custos 

de insolvência na estrutura de capital são insignificantes, contudo alerta para o facto de 

a amostra ser muito restrita e de ter apenas utilizado os custo de insolvência directos, 

isto é, os custos administrativos e legais associados ao processo de falência.  

Altman (1984) tentou eliminar a lacuna existente na literatura até então, 

considerando na sua análise, para além dos custos directos de insolvência, os custos 

indirectos de insolvência, estes últimos podem resultar, a título de exemplo, da 

diminuição do volume de vendas, da deterioração da imagem da empresa, do 

agravamento dos custos de crédito ou até mesmo da impossibilidade de obter crédito. 

Deste estudo concluiu-se que os custos de insolvência têm um elevado impacto sobre a 

estrutura de capital.  

 

2.1.3. Teoria dos custos de agência 

Com o decorrer dos tempos surgiram novas teorias sobre o tema em estudo. A 

teoria dos custos de agência, impulsionada por Jensen e Meckling (1976), debruça-se 
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sobre os custos resultantes dos conflitos de interesses entre grupos da empresa, mais 

especificamente, entre os gestores (agentes), accionistas sem participação na gestão da 

empresa (principais) e os credores. Segundo estes autores o recurso ao financiamento 

externo pode apaziguar os conflitos existentes entre gestores e accionistas, visto que o 

endividamento é uma forma de controlar os gestores. Assim, o nível óptimo de 

endividamento é obtido, segundo esta teoria, quando o total dos custos de agência é 

mínimo. Contudo, no seu artigo, os autores acautelam para o facto de o financiamento 

externo poder provocar conflitos de interesses entre os accionistas e os credores da 

empresa.  

A estes autores sucederam-se outros que sustentaram esta teoria, tendo por base 

outras perspectivas da problemática, tais como Myers (1977), Stulz (1990), Harris e 

Raviv (1990), entre outros. 

 

2.1. 4. Modelos baseado na assimetria de informação  

 No final da década de 70, Leland & Pyle (1977) e Ross (1977), conceberam a 

teoria da assimetria de informação para explicar a estrutura financeira das empresas. Os 

modelos baseados na assimetria de informação defendem a existência de informação 

privilegiada por parte dos agentes internos das organizações, desta forma consideram 

que a estrutura de capital da empresa pode transmitir sinais sobre a situação da mesma, 

já que é determinada pelos detentores de informação privilegiada.  

 Através deste modelo é demostrado que o recurso à dívida, por parte da empresa, 

transmite aos investidores a percepção de que a empresa está bem financeiramente, pois 

esta é avaliada pelos credores e sujeita a um nível de exigência superior, pelo que 

supõem-se que apenas as empresas bem financeiramente sujeitem a financiar-se através 
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de elevada dívida externa. Assim, com este modelo é demostrado que o financiamento 

da empresa através de capitais alheios reduz os custos de assimetria de informação, 

maximizando, deste modo, o valor da empresa. 

 Perante este modelo, Myers desenvolveu, em 1984, após o seu trabalho com 

Majluf do mesmo ano, a teoria da hierarquia do financiamento (pecking order theory). 

Esta refere a existência de uma ordem de preferências quanto à forma de financiamento 

por parte das empresas. De uma forma geral, nesta teoria é mencionado que as empresar 

preferem financiar-se, primeiramente, através dos resultados retidos, recorrendo ao 

endividamento, caso este não seja suficiente. Por último a empresa opta então pelo 

financiamento através da emissão de acções, sendo o aumento de capital um mau 

presságio para os agentes externos. Deste modo, esta teoria contraria as conclusões 

obtidas por Danaldson no seu artigo de 1961, em que demonstra que as empresas 

preferem financiar-se através de capitais próprios do que por capitais alheios, sugerindo 

ainda a inexistência de uma estrutura óptima de capital, visto que o recurso ao capital 

interno é a primeira e a última opção de financiamento da empresa. 

 

2.1. 5. Outras teorias da estrutura financeira 

Com o decorrer dos anos e a constante evolução do ambiente empresaria 

surgiram novas teorias acerca da estrutura financeira óptima, muitas delas, acrescentam 

novos factores explicativos para a determinação da estrutura óptima de capital. A título 

de exemplo, menciona-se o modelo baseado na estratégia da empresa e o modelo 

baseado no corporate governance. 
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2.2. O sector hoteleiro 

 Bradley et al., no seu artigo de 1984, demonstraram que a estrutura de 

financiamento de uma empresa é fortemente influenciada pelo sector de actividade, 

sendo esta variável, a classificação industrial, utilizada em diversos estudos como um 

determinante da estrutura de capital. Desta forma, considerar-se adequado a análise da 

estrutura de capital apenas de um sector de actividade, visto que uma análise mais 

global pode camuflar as diferenças existentes, podendo levar a resultados errados ou 

tendenciosos.  

Tendo por base esta linha de pensamentos optou-se por se realizar uma análise 

da estrutura financeira de empresas apenas do sector hoteleiro. Os sectores de 

actividade, a nível europeu, são classificados de acordo com a Nomenclatura Estatística 

das Actividades Económicas na Comunidade Europeia (NACE). Desta forma, visto que 

este trabalho irá centrar-se numa análise a nível europeu, será adoptada esta 

nomenclatura para selecção das empresas do sector pretendido, sendo o código deste, 

segundo os códigos NACE (ver. 3), o 55. 

 

2.2.1. O sector hoteleiro em Portugal 

A actividade hoteleira encontra-se incluída num sector mais abrangente, o sector 

do turismo, sendo a actividade com maior peso dentro deste sector. Segundo Manuel 

Pinho, aquando executava a função de Ministro da Economia e Inovação:  

“O turismo tem uma importância verdadeiramente estratégica para a economia 

portuguesa em virtude da sua capacidade em criar riqueza e emprego. Trata-se 
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de um sector em que temos vantagens competitivas claras como sucede com 

poucos outros.” (2007, Plano Estratégico Nacional do Turismo) 

 Tal como foi referido na citação acima, Portugal tem diversas vantagens 

competitivas no sector do turismo, desde o clima, a cultura, a hospitalidade, a 

segurança, as acessibilidades, os recursos naturais, a gastronomia, entre outros.  

De acordo com o Anuário Estatístico de 2010, publicado em 23 de Janeiro de 

2010 pelo INE (Instituto Nacional de Estatística), o sector do turismo (Alojamento e 

restauração), obteve, em 2009, um volume de negócios de 9.543 milhões de euros, o 

que correspondeu a 2,8% do total da actividade económica. Desses 9.543 milhões de 

euros 2.331 correspondem especificamente ao alojamento.  

 Na Nota de Informação Estatística, publicada em 20 de Fevereiro de 2012 pelo 

Banco de Portugal, verifica-se que, em Dezembro de 2011, o sector de alojamento e 

restauração era um dos sectores com menor endividamento, representando 

conjuntamente com o sector dos transportes e o sector da informação e comunicação 

apenas 10% da dívida total das empresas privadas. Neste estudo, o cálculo da dívida 

teve por base os empréstimo, os títulos de dívida e os créditos comerciais, não sendo 

anuladas posições de dívida entre entidades do mesmo sector. 

 Desta forma, pode considerar-se que o sector hoteleiro possui um grande 

potencial na economia Portuguesa, sendo um caso de estudo interessante relativamente 

à sua estrutura de financiamento.  

 

2.2.2. O sector hoteleiro na União Europeia 

O sector do turismo tem uma grande importância na economia europeia, gerando 

mais de 5% do PIB da União Europeia (não tendo em conta os sectores que lhe estão 
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associados), sendo mesmo, segundo a Comissão Europeia num comunicado intitulado 

por “Europa, primeiro destino turístico do mundo – novo quadro político para o turismo 

europeu”, a terceira actividade socioecónomica mais importante da União Europeia, 

seguido aos sectores do comércio e da distribuição e ao da construção. De acordo com a 

Organização Mundial do Turismo a Europa é ainda a região mais visitada do mundo, 

totalizando, em 2008, 40% das chegadas em todo o mundo.  

 Entre 2000 e 2009, de acordo com dados do Eurostat regional yearbook 2011 

houve um aumento de 7,2% no turismo na União Europeia, tendo uma taxa de variação 

média anual de 0,8%. Contudo, a crise financeira teve influência no sector hoteleiro, 

havendo uma quebra na procura de alojamento após o ano 2007, como se pode verificar 

no Anexo I, na Figura I.1. No entanto, segundo estatísticas Eurostat, em 2010 o sector 

do alojamento começou a recuperar, tendo o número de noites passadas em hotéis e 

estabelecimentos similares aumentado 2,8% relativamente ao ano de 2009.  

Em 2009, os países da União Europeia onde se verificou uma maior taxa de 

noites passadas em alojamentos foram a Itália, França, Espanha, Alemanha e Reino 

Unido, com especial destaque para os três primeiros que quase totalizaram metade das 

dormidas, como é visível na Figura I.2. no Anexo I. 

 

Capítulo III – Metodologia e Dados 

No presente capítulo irá fazer-se referência ao processo de amostragem 

abordando-se posteriormente, as metodologias utilizadas para a realização da 

investigação empírica relativa a vários domínios da estrutura financeira das 
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organizações. Todas as análises propostas serão elaboradas com o apoio do programa 

estatístico SPSS. 

 

3.1. Amostra 

Tendo como horizonte os objectivos propostos, considerou-se que a recolha de 

dados através de informação financeira seria adequada, isto é, optou-se por obter os 

dados a partir de indicadores do Balanço e Demonstração de Resultados. Contudo, tem-

se noção de que esta opção trás limitações no domínio da informação qualitativa.  

 Os dados foram extraídos da base de dados Amadeus
1
, um banco de dados de 

informação financeira de empresas na Europa, onde se filtrou a informação pelo código 

NACE (ver.3) 55, Alojamento, de forma a obter apenas as empresas deste sector. Esta 

base de dados tem a vantagem de disponibilizar os dados num formato padrão, 

possibilitando assim a comparação destes entre países sem necessitar de serem 

harmonizados.  

 A opção dos países a constituir a amostra teve como critérios a taxa de noites 

passadas em alojamentos, o número de estabelecimentos por país, a comparabilidade da 

situação económico-social com Portugal e a quantidade e qualidade dos dados 

disponibilizados pela base de dados para cada país.  

Como foi referido no capítulo anterior, os países da União Europeia com maior 

taxa de noites passadas em alojamentos, em 2009, foram Itália, França, Espanha, 

Alemanha e Reino Unido, sendo também esses os que apresentavam, em 2007, maior 

número de estabelecimentos, segundo a Eurostat.  

                                                             
1 Esta base de dados é disponibilizada pelo ISEG aos seus alunos 
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A conjuntura económico-financeira mundial vivida actualmente é de crise, sendo 

sobretudo sentida na Europa. Segundo os especialistas, os países que apresentam uma 

situação mais crítica são Grécia e Portugal. Apesar de apresentarem uma escala de 

dívida externa bastante diferente, considera-se interessante inclui-los na amostra de 

forma a analisá-los. 

A investigação pretendida exige uma análise a vários anos de forma a aferir a 

convergência ou divergência da média da estrutura financeira das empresas dos vários 

países em estudo. Considerou-se que uma amostra de 10 anos seria adequada às 

exigências. Assim, o estudo irá compreender-se entre os anos de 2001 a 2010, sendo o 

ano de 2010 o ano mais recente que se conseguiu obter dados.  

Para a concepção dos objectivos propostos foi necessário estabelecer alguns 

requisitos. O mais restritivo foi a condição de cada empresa ter valores para os dez anos 

em análise, de 2001 a 2010, de forma a criar uma amostra estável a nível temporal. Esta 

restrição reduziu em larga escala a amostra, provocando mesmo a eliminação de alguns 

países da análise devido ao diminuto número de empresas disponíveis na base de dados 

com esta característica, como foi o caso da Alemanha e Holanda. 

 Contudo a amostra retirada da base de dados apresentava outliers, tendo então 

de sujeitar a amostra a um processo de eliminação de valores aberrantes relativamente 

aos principais indicadores analisados neste estudo. Foram assim eliminados os outliers 

severos, sendo esta a designação, segundo Pestana e Gageiro (2008), para valores 

atípicos “superiores ou iguais a 3 amplitudes inter-quartis para baixo do primeiro quartil 

ou para cima do terceiro quartil”. Foram ainda encontradas pequenas falhas na amostra, 

isto é, valores de algumas variáveis estavam em falta. As variáveis em que se registou 
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este contratempo e que tinham uma estatística de falha máxima de 5% foram corrigidas 

através da substituição dos valores em falta por uma interpolação linear. 

Assim, os países selecionados para integrarem na amostra foram Portugal, 

Espanha, França, Reino Unido, Grécia e Itália, totalizando uma amostra 400 empresas 

por ano. No quadro 1 é possível observar a distribuição do número de organizações por 

países.  

 

No Anexo II são apresentadas as características da amostra global através de 

uma análise aos rácios de liquidez geral, autonomia financeira, capacidade de 

endividamento e período de recuperação do empréstimo (anos), estando as suas 

fórmulas apresentadas no formulário, página viii. Dessa análise conclui-se que, de uma 

forma geral, as empresas do sector hoteleiro de França apresentam uma situação 

financeira melhor, visto apresentarem uma melhor liquidez, autonomia financeira, 

capacidade de endividamento e um menor período de recuperação do endividamento. 

Por sua vez, Itália, em três dos quatro indicadores analisados, apresenta os valores mais 

desfavoráveis, comparativamente com a dos outros países.  
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3.2. Indicadores da Estrutura Financeira 

A estrutura financeira de uma empresa é apurada através de indicadores que 

medem o seu nível de endividamento. Contudo esta medida nem sempre é apresentada 

da mesma forma na literatura. A título de exemplo pode referir-se Bradley et al. (1984) 

e Kim e Sorensen (1986), ambos utilizaram o rácio do passivo de médio e longo prazo 

sobre a soma do capital próprio com o passivo convertível, no entanto, enquanto os 

primeiros consideram o passivo convertível a valores de mercado, os segundos servem-

se do passivo contabilístico convertível. Já Titman e Wessels (1988) consideram os 

rácios do passivo de curto prazo, do passivo de longo prazo e o passivo convertível 

sobre o capital próprio, tanto medido pelo mercado como contabilisticamente. 

Por fim, pode ser mencionado Baptista (2004), que utiliza três rácios onde o 

denominador é constante, o activo total, e os numeradores são, o passivo de curto prazo, 

passivo de longo prazo e passivo Total. Os indicadores utilizados na investigação actual 

tiveram por base este estudo, devido principalmente à semelhança do sector em análise. 

 

3.3. Determinantes da estrutura financeira e hipóteses 

 Anteriormente foram referidas as principais teorias financeiras relativas à 

estrutura financeira, estas foram evoluindo ao longo do tempo, apresentando diferentes 

reflecções sobre a temática. Cada uma dessas teorias sustenta que um ou mais factores 

condicionam a estrutura financeira, surgindo, assim, um vasto leque de determinantes da 

estrutura financeira.  

 A teoria que aborda o efeito fiscal na estrutura financeira sugere como factores 

explicativos da estrutura financeira, a poupança fiscal não associada ao endividamento, 
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a rendabilidade, a tangibilidade do activo, entre outros. Já a teoria dos custos de 

insolvência aponta para a dimensão e tangibilidade do activo como alguns dos 

determinantes da estrutura financeira. Na teoria do custo de agência são referidos, a 

título de exemplo, o crescimento, a participação dos gestores no capital, a rendibilidade, 

a reputação, o risco, a tangibilidade do activo e o sector de actividade como factores 

condicionantes da estrutura do capital. Por fim, os modelos baseados na assimetria de 

informação fazem alusão aos determinantes crescimento, rendibilidade e risco.  

 

3.3.1. Rendibilidade 

 A influência da rendabilidade sobre o nível de endividamento foi analisada em 

diversas teorias financeiras, gerando algumas controvérsias.  

DeAngelo e Masulis (1980) abordaram a teoria do efeito fiscal na estrutura 

financeira, tendo defendido uma relação positiva entre a rendabilidade e o nível da 

dívida, visto que uma maior rendabilidade possibilita a dedução de um maior montante 

de custos de endividamento por capitais alheios. Também os defensores da teoria dos 

custos de agência defendem uma relação positiva entre a rendabilidade e o nível de 

capital alheio, neste sentido, autores como Jensen (1986), Harris e Raviv (1990) e Stulz 

(1990) argumentam que os custos de agência são atenuados com o aumento do 

endividamento. Quanto aos modelos baseados na assimetria de informação, Leland & 

Pyle (1977) e Ross (1977) defendem que um nível elevado de endividamento envia um 

sinal positivo aos investidores, pois evidencia boas perspectivas de crescimento futuro 

para a empresa. Assim, alegam a existência de uma relação positiva entre as variáveis 

em análise.  
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Contudo, os defensores da teoria da hierarquia do financiamento apontam para 

uma relação negativa entre a rendabilidade e o nível de endividamento, argumentando 

que as empresas com maior rendabilidade apresentam menor endividamento, visto que 

as organizações preferem, primeiramente, recorrer aos resultados retidos e só depois a 

financiamento externo. Esta concepção de Myers (1984) teve, posteriormente, o apoio 

de outros autores, tais como Kester (1986), Titman e Wessels (1988), Smith et al. 

(1992), Korajczyk e Levy (2003), entre outros.  

Normalmente, a variável rendibilidade é calculada através do quociente entre os 

resultados antes de impostos e encargos financeiros, também designado por EBIT 

(Earning Before Interest and Taxes), e o activo total ou o volume de negócios, sendo 

neste trabalho utilizado o activo total.  

A hipótese formulada nesta investigação tem por base a teoria da hierarquia do 

financiamento, sendo ela: 

Hipótese 1: Os níveis de endividamento de médio e longo prazo, de curto prazo 

e total estão negativamente associado à rendabilidade. 

 

3.3.2. Tangibilidade do activo 

 A tangibilidade do activo é interpretada como o valor de garantia que os activos 

de uma empresa proporcionam aos seus credores, pois caso a empresa não assuma as 

suas responsabilidades os seus credores podem utilizar os activos tangíveis da empresa 

para saudar a dívida.  

 Tendo por base a teoria do efeito fiscal na estrutura financeira, DeAngelo e 

Masulis (1980) apontam para uma relação negativa entre a tangibilidade do activo e o 

nível de endividamento, justificando esta pelo facto de os activos tangíveis darem 
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origem a amortizações passiveis de serem deduzidos fiscalmente, diminuindo assim os 

benefícios fiscais disponíveis para dedução de custos financeiros.  

 Já os modelos com base nas teorias do custo de insolvência e de agência 

defendem o oposto, isto é, alegam que a tangibilidade do activo está positivamente 

correlacionada com a proporção de capital alheio na estrutura financeira da empresa. 

Myers (1977) menciona que as organizações com mais activos tangíveis tendem a ter 

um nível de endividamento superior. Por sua vez, Harris e Raviv, no seu estudo de 

1990, referem que quanto maior o montante de activos tangíveis, maior o valor de 

liquidação da empresa, proporcionando uma capacidade de endividamento mais 

elevada.  

 Na literatura financeira o cálculo da tangibilidade do activo é, geralmente, 

realizado pelo rácio entre o activo tangível sobre activo total. Sendo esta a fórmula de 

cálculo utilizada neste trabalho. Contudo, é ainda de evidenciar que Titman e Wessels 

(1988) demostram a existência de uma relação negativa entre a tangibilidade do activo e 

o endividamento de curto prazo, tendo para tal, obtido a variável em análise através do 

rácio activo intangível sobre activo total.  

 Com base no que foi exposto formulou-se as seguintes hipóteses: 

Hipótese 2.1: O nível de endividamento de curto prazo está negativamente 

relacionado com a tangibilidade do activo. 

Hipótese 2.2: O nível de endividamento de médio e longo prazo está 

positivamente associado à tangibilidade do activo. 

Hipótese 2.3: O nível de endividamento total está positivamente associado à 

tangibilidade do activo. 
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3.3.3. Dimensão 

 Scott (1976), à luz da teoria de custos de insolvência, defendeu uma correlação 

positiva entre a dimensão e o nível de endividamento, justificando esta pelo facto de 

empresas de maior dimensão apresentarem valores mais elevados de activos e de 

rendibilidade. Também Warner (1977) apoia esta relação, no entanto, tem como 

argumentos a insignificância dos custos de falência nas empresas de grande dimensão.  

 Na literatura financeira encontram-se várias formas de medir a dimensão de uma 

empresa. No artigo de Titman e Wessels de 1988 a dimensão é calculada através do 

logaritmo de vendas, já outros autores, tais como Kim e Sorensen (1986), Wijst & 

Thurik (1993) e Chung (1994) utilizam o valor médio do activo. Por fim, Marsh (1982), 

Homaifar et al. (1994), entre outros, obtêm a dimensão da empresa através do logaritmo 

do activo total. Nesta investigação será utilizada a última fórmula de cálculo 

mencionada para determinar o valor da dimensão das empresas. 

 Tendo por base a literatura mencionada, a hipótese formulada foi: 

Hipótese 3: Os níveis de endividamento de médio e longo prazo, de curto prazo 

e total estão positivamente associado à dimensão da empresa. 

 

3.3.4. Crescimento 

Existe uma certa controvérsia nos estudos teóricos que abordam a relação entre o 

endividamento e o crescimento da empresa. Por um lado, Myers (1977) defende que as 

empresas com grandes oportunidades de crescimento recorrem mais ao financiamento 

através de capitais próprio em detioração do endividamento externo. Esta relação 

inversa entre crescimento e endividamento é justificada pelo facto de estas empresas, 
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tendencialmente, investirem em projectos de elevado risco, pelo que o financiamento 

mediante endividamento geraria elevados custos de agência.  

Por outro lado, Myers (1984), sustentado pela teoria da hierarquia financeira 

(pecking order theory), aponta para uma relação positiva entre o crescimento verificado 

no passado e o endividamento da empresa. Segundo a teoria mencionada anteriormente, 

as empresas preferem utilizar fundos gerados internamente ao endividamento externo, 

no entanto, as taxas de crescimento elevado provocam uma redução do nível de fundos 

disponíveis originados internamente pela empresa, aumentando, assim, a necessidade de 

se financiarem externamente.  

Assim, a hipótese para esta investigação foi elaborada com base na teoria da 

hierarquia financeira, sendo ela: 

Hipótese 4: Os níveis de endividamento de médio e longo prazo, de curto prazo 

e total estão positivamente relacionado com a taxa de crescimento. 

 

3.3.5. Risco de Negócio  

 A variabilidade dos resultados é uma medida do risco de negócio. Quanto maior 

a variabilidade de resultados, maior a incerteza relativa aos mesmos, consequentemente, 

à sua capacidade de cobertura dos compromissos assumidos. Leland e Pyle (1977), 

defendem assim uma relação inversa entre risco de negócio e o nível de endividamento. 

Relativamente ao risco do negócio a hipótese formulada foi: 

Hipótese 5: Os níveis de endividamento, de médio e longo prazo, de curto prazo 

e total estão negativamente relacionado com o risco do negócio. 
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3.3.6. Poupança fiscal não associada ao endividamento 

DeAngelo e Masulis (1980), apontam para uma relação negativa entre a 

poupança fiscal não associada ao endividamento e nível de dívida. Esta justifica-se pela 

procura do melhor aproveitamento dos benefícios fiscais de forma a maximizar o valor 

da empresa.  

Esta variável é calculada através de um rácio de forma a eliminar o efeito de 

escala, sendo o numerador as amortizações do exercício. Quanto ao denominador a 

utilizar existem opiniões divergentes. Diversos autores, como Allen (1995), optaram por 

dividir as amortizações do exercício pelos resultados antes de impostos e encargos 

financeiros ou EBIT. Outros autores, tais como Wijst e Thurik (1993) optaram por 

utilizar o custo total como denominador. Ainda outros, como Kim e Sorensen (1986) 

preferiram dividir as amortizações do exercício pelo activo total. A fórmula utilizada 

neste trabalho está de acordo com a defendida pelos últimos autores mencionados. 

De acordo com a literatura mencionada, a hipótese formulada é: 

Hipótese 6: Os níveis de endividamento de médio e longo prazo, de curto prazo 

e total estão negativamente associado à poupança fiscal não associada ao 

endividamento. 

 

3.3.7. Flexibilidade Financeira  

 De acordo com a teoria da hierarquia do financiamento é importante para as 

empresas deterem algumas disponibilidades financeiras de forma a poderem investir em 

novos projectos sem terem de, para tal, emitir novo capital ou financiarem-se através de 
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capital alheio. Desta forma, estabelece-se uma relação inversa entre flexibilidade 

financeira e a proporção de capital alheio, sendo o seu cálculo obtido através do rácio 

das disponibilidades da empresa sobre activo corrente. 

 Com base no exposto anteriormente foi formulada a seguinte hipótese: 

Hipótese 7: Os níveis de endividamento de médio e longo prazo, de curto prazo 

e total, estão negativamente relacionado com a flexibilidade financeira. 

 

3.3.8. Rotação do Activo  

O rácio da rotação do activo é calculado através da divisão do volume de 

negócio pelo activo total, indicando o grau de utilização do activo. Um valor muito 

elevado neste rácio denota negócios de elevada rotatividade, ou seja, a empresa está a 

usufruir, quase ao máximo, do investimento realizado no activo. Pelo contrário, quando 

o resultado deste rácio é baixo a rotatividade é lenta, isto é, a sociedade está a 

subutilizar os recursos ao seu dispor. Este rácio só tem significado quando comparado 

com empresas similares do mesmo sector de actividade. (Pinho e Tavares, 2005)  

A variável rotação do activo não é uma variável que apareça normalmente neste 

tipo de estudos, no entanto, optou-se por incluí-la nesta investigação. Esta inclusão teve 

por base a diferença, existente no sector hoteleiro, relativa à posse de activos fixos 

tangíveis (edifícios), ou seja, no sector hoteleiro são conhecidas empresas que optam 

por comprar o edifício e empresas que preferem arrenda-lo. A opção pela aquisição ou 

não do edifício gera diferenças ao nível da análise de algumas variáveis.  

Tal como a tangibilidade, optou-se por realizar uma hipótese para cada 

maturidade do endividamento, tendo assim: 
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Hipótese 8.1: O nível de endividamento de curto prazo está positivamente 

relacionado com a rotação do activo. 

Hipótese 8.2: O nível de endividamento de médio e longo prazo está 

negativamente associado à rotação do activo. 

Hipótese 8.3: O nível de endividamento de total está positivamente associado à 

rotação do activo. 

 

3.4. Metodologia Estatística 

3.4.1.Modelo de Regressão Linear Múltipla (MRLM) 

Nesta investigação será utilizado o Modelo de Regressão Linear Múltipla 

(MRLM) de forma a apurar a influência dos determinantes teóricos na estrutura de 

capital relativamente à amostra em estudo, tendo por objectivo generalizar os resultados 

à população alvo.  

O MRLM é a análise predominante dos estudos anteriores relativos aos 

determinantes da estrutura financeira das empresas, o que transmite uma certa segurança 

quanto à adequação do método, facilitando também a comparação de resultados. Com 

este modelo consegue-se saber o poder explicativo de cada variável independente 

quanto à variável dependente, permitindo assim, obter a recta que melhor representa a 

relação entre as variáveis observadas. A expressão geral do modelo adaptada a este 

estudo é: 

                                                         

 Em que: 
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   – é a variável dependente, que na investigação em curso representa o rácio de 

endividamento, que será abordado a curto prazo, médio longo prazo e pela totalidade 

   - Coeficientes de regressão a estimar 

    - Variáveis independentes ou explicativas, sendo denominadas, no presente estudo 

por:     – Rendibilidade;     - Tangibilidade dos activos;     – Dimensão;     – 

Crescimento;     – Risco do negócio;      - Poupança fiscal não associada ao 

endividamento;     – Flexibilidade financeira;     - Rotação do activo 

   – Representa o erro  

 Segundo Guimarães e Cabral (2007), os parâmetros    podem ser calculados 

através do Método dos Mínimos Quadrados (Ordinary Last Square – OLS), método que 

garante que os parâmetros estimados são os que minimizam a soma dos quadrados dos 

resíduos, são lineares (funções lineares da variável y), não enviesados  (o valor esperado 

corresponde ao verdadeiro valor do parâmetro da população) e eficientes, isto é, 

possuem variância mínima no conjunto dos estimadores lineares não enviesados.  

Normalmente, apesar de um adequado conhecimento teórico sobre as relações 

causa-efeito entre as diferentes variáveis analisadas, não se consegue estabelecer à 

partida, com segurança, as variáveis independentes que devem estar incluídas no 

modelo, havendo vários métodos de seleccão dos regressores. O método escolhido para 

o processo da regressão linear múltipla é o método de regressão passo a passo (stepwise 

regression). A opção deste prende-se com o facto de neste, comparativamente com os 

métodos regressivo e progressivo, a exclusão ou inclusão dos regressores não ser 

definitiva. Isto é, de acordo com Guimarães e Cabral (2007), no método progressivo, 

um regressor que seja incluído no modelo permanece nele, mesmo que se torne 

supérfluo com a entrada de outros regressores. Por sua vez, no método regressivo, um 



 A estrutura financeira das empresas hoteleiras Portuguesas vs Europeias 

 

Patrícia Carrão  Página | 24 

regressor excluído do modelo não o volta a incorporar, mesmo que se torne útil na 

sequência da saída de regressores que inicialmente encontravam-se no modelo.  

Contudo, os métodos automáticos de selecção de regressores não têm a 

capacidade de seleccionar os regressores de uma forma crítica, ou seja, não avaliam se a 

relação entre os regressores e a variável dependente faz sentido ao nível de causa efeito, 

tal como referem Guimarães e Cabral (2007). No entanto, essa análise de causa efeito já 

foi realizada aquando da opção dos determinantes da estrutura financeira. 

 Na elaboração deste modelo tem de se considerar alguns pressupostos, relativos 

à homocedasticidade, autocorrelação, normalidade e multicolinearidade. Nesta 

investigação foi apenas averiguada a normalidade, esta foi apurada através do teste 

Kolmogorov-Smirnova e pelo Shapiro-Wilk. 

 Pensou-se inicialmente em realizar uma regressão linear para cada ano e por 

cada país, de forma a não analisar realidades que podem revelar-se diferentes, no 

entanto, teve de se abandonar esta ideia por falta de variáveis significativas a incluir nas 

regressões lineares. Assim, realizaram-se regressões lineares para cada país, incluindo 

todos os anos à excepção de 2001 devido à variável crescimento que implica a 

eliminação de um ano, e para cada ano, incluindo todos os países com excepção do 

Reino Unido por não apresentar dados para a variável risco. 

 

3.4.2.Análise de Convergência 

A análise de convergência é normalmente utilizada em estudos referentes à 

economia regional que pretendem aferir se as disparidades entre economias de 

diferentes regiões se acentuam ou tendem a desaparecer, isto é, se as economias tendem 

a convergir ou a divergir relativamente a determinada variável. 
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 Segundo Figueiredo et al. (2005), existem duas medidas de convergência, a 

convergência β e a convergência σ. O método β convergência compara a taxa de 

crescimento de um indicador num determinado período de tempo com o valor inicial 

dessa variável, aferindo assim a velocidade de convergência da variável em estudo. É 

determinada a existência de convergência β quando a variável analisada e o ritmo de 

crescimento tiveram uma correlação negativa.  

 No entanto, alguns autores, como Friedman (1992), mencionam que o método β 

convergência está exposto, em larga escala, à distorção da amostra. Uma forma de 

atenuar esse problema é utilizar o método de σ convergência, esta medida tem por base 

indicadores estatísticos de dispersão, como por exemplo o desvio padrão. É determinada 

a existência de σ convergência quando a dispersão da variável em análise de um 

conjunto de economias tende a diminuir ao longo do tempo, Figueiredo et al. (2005). 

 Nesta investigação irá apenas utilizar-se o método de σ convergência de forma a 

averiguar a convergência da estrutura financeira nos vários países em análise. Desta 

forma irá estudar-se a convergência dos indicadores de endividamento de curto prazo, 

médio e longo prazo e do endividamento total.  

 O modelo utilizado, à semelhança do aplicado por Costa no seu estudo de 2008 é 

representado por: 

            

 Em que: 

    – representa os desvios padrão das médias dos países em cada um dos anos; 
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   – cada um dos anos em estudo, de 2001 a 2010 

e – termo erro 

 As medidas β convergência e σ convergência estão relacionadas, pelo que apenas 

há σ convergência caso exista β convergência, contudo o contrário não é verdade, 

Figueiredo et al. (2005). Assim, numa primeira fase será efectuada uma análise 

comparativa das médias, através da ANOVA, de forma a aferir se essas são 

estatisticamente diferentes. Seguidamente será realizada uma análise da convergência 

pelo método σ convergência da globalidade dos países.  

  

Capítulo IV – Discussão de Resultados 

Este capítulo irá iniciar-se com uma análise do comportamento dos indicadores 

integrantes da regressão linear. Seguidamente é proposto aferir os factores explicativos 

para a estrutura financeira de cada país, de forma a averiguar se os diferentes países 

apresentam os mesmos determinantes. Pretende-se também efectuar uma análise 

comparativa das médias da estrutura financeira dos diferentes países em análise. Por 

fim, é proposto verificar se a média da estrutura de capital dos vários países em análise 

estão a convergir ou a divergir. 

 

4.1. Análise do comportamento dos indicadores 

Nesta secção será realizada uma breve análise dos indicadores a conter nas 

regressões lineares, de forma a perceber melhor os resultados obtidos. No anexo III é 
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apresentado o quadro III.1 com os valores analisados, onde se pode observar a média 

dos indicadores por países e por anos. 

O rácio de endividamento de médio e longo prazo ao longo dos 10 anos, nos 

países em análise, apresenta valores compreendidos entre 17, 11 e 40,58%, Grécia 2001 

e Portugal 2007, respectivamente. Todos os países, à excepção de Espanha e Itália, 

apresentavam em 2001 valores de endividamento de médio e longo prazo inferiores à 

média, o que indica um aumento abrupto de endividamento ou um aumento 

generalizado deste tipo de endividamento. Na realidade o que ocorreu foi um pouco das 

duas hipóteses, com excepção do Reino Unido, os países apresentaram um aumento de 

endividamento de médio e longo prazo de 2001 para 2010. Este aumento foi mais 

significativo na Grécia, que apresentou um aumento de quase 120%, e em Portugal, que 

teve um aumento de quase 50%. Perante este cenário, é inevitável associar este aumento 

de endividamento de médio e longo prazo com a situação económico-financeira actual 

dos países em questão, Portugal e Grécia. 

 Por outro lado, é observado uma tendência de diminuição do endividamento a 

curto prazo. Mais uma vez exceptua-se o Reino Unido, sendo o único país, de entre os 

analisados, que apresenta um aumento da dívida de curto prazo, apesar de pouco 

acentuado, de 2001 para o ano de 2010. Contudo, ao contrário do que se esperava, a 

Grécia não apresentou o maior esforço para a diminuição do endividamento a curto 

prazo, sendo o país que apresentou uma maior diminuição do rácio de endividamento de 

curto prazo Itália, com uma diminuição de quase 45%, seguido de Portugal com uma 

diminuição de 37,72%. 
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 No período analisado houve uma queda generalizada da rendibilidade, sendo os 

países mais afectados Portugal e Grécia. Estes apresentaram uma queda mais acentuada 

na transição do ano de 2001 para 2002.  

 Com excepção de Espanha, Grécia e Itália, os países apresentaram, no período 

em análise, valores constantes para o rácio de tangibilidade. No entanto, os países que 

apresentam uma maior variação da tangibilidade do activo não apresentam 

comportamentos similares. Enquanto na Grécia e na Itália assistiu-se ao reforço dos 

activos tangíveis, na Espanha houve uma diminuição do valor da tangibilidade do 

activo, contudo nos últimos anos assiste-se a uma tendência de diminuição da variável 

em estudo na Itália. 

 Quanto ao crescimento do activo, é notório uma elevada subida deste rácio na 

transição do ano de 2006 para 2007 em França, Itália e Grécia.  

 Relativamente ao risco do negócio, é calculado pelo rácio do desvio padrão das 

vendas sobre a média das vendas. Neste trabalho optou-se por realizar o desvio padrão e 

a média das vendas dos 10 anos disponível para cada empresa. Assim, o valor do desvio 

padrão e da média são constantes ao longo dos anos para cada empresa, 

consequentemente também o risco de negócio de cada país é constante. Visto que as 

empresas são as mesmas ao longo de 10 anos a média do risco para cada país é também 

igual. É ainda de salientar, que a base de dados de onde foi retirada a amostra não 

dispunha de valores para as vendas do Reino Unido, não podendo analisar, deste modo, 

esta variável para o país em questão.  

 Quanto ao risco de negócio é, no entanto, possível aferir que o país que 

apresenta as empresas do sector hoteleiro com maior risco é a Grécia, sendo o país que 

possui menor risco Portugal. 
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 Com excepção da Grécia, que apresentou uma diminuição da poupança fiscal 

entre 2004 e 2008, os restantes países apresentam taxas de poupança relativamente 

estáveis. 

 

4.2. Análise da Regressão linear 

4.2.1. Resultados por países   

 Através da observação dos resultados, contidos no anexo IV, quadro IV.1., pode 

verificar-se que o Reino Unido é o país que apresenta uma menor proporção de 

variância explicada pelas variáveis independentes. No entanto, este fenómeno pode ser 

explicado pela limitação da análise quanto à variável risco do negócio, que devido à 

falta de dados relativos às vendas do Reino Unido não pode ser incluída no estudo do 

nível de endividamento deste país. 

 Verifica-se que os determinantes possuem um maior poder explicativo da 

variação do nível de endividamento de curto prazo. Estes resultados são consistentes 

com outros observados, por exemplo, no estudo de Gama (1999). Esta observação pode 

revelar que o endividamento de curto prazo está mais exposto aos indicadores 

financeiros que o endividamento de médio e longo prazo, podendo este estar mais 

relacionado com factores não financeiros, por exemplo, a estratégia financeira. Contudo 

esta conclusão necessita de fundamento científico, não sendo esse encontrado neste 

estudo. 

 Apenas o endividamento de curto prazo em Portugal e França apresentam mais 

de 50% da variância explicada pelas variáveis propostas. Em Portugal, as variáveis 
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explicativas rotação do activo, rendibilidade, crescimento e dimensão explicam 

aproximadamente 90% do endividamento a curto prazo. 

 Portugal não apresenta, em nenhum prazo da dívida, factores explicativos iguais 

a outro país. 

Os resultados do tratamento estatístico sugerem que, na generalidade, os 

determinantes que mais contribuem para a explicação da estrutura financeira são: 

rotação do activo, rendibilidade, flexibilidade financeira, dimensão e tangibilidade. Por 

contrapartida, os determinantes que têm menor poder explicativo são o crescimento e o 

risco de negócio. No estudo de Matias (2000), apesar de propor diferentes 

determinantes, apura também a rendibilidade e a dimensão como importantes variáveis 

explicativas, considerando, da mesma forma, o crescimento e o risco do negócio como 

factores com um nível explicativo baixo, sugerindo mesmo que o crescimento pode não 

ser factor explicativo do nível de endividamento. 

 Contudo, através de uma observação dos resultados por  tipo de endividamento 

constatam-se algumas diferenças. No endividamento de curto prazo tem-se como 

principais determinantes a flexibilidade financeira, a rotação do activo, a dimensão e a 

rendibilidade. A flexibilidade financeira apresenta uma relação consistente com a 

proposta na hipótese, isto é, a relação negativa com o nível de endividamento de curto 

prazo. Também os resultados apresentados nas variáveis rotação do activo e 

rendibilidade apresentam, à excepção do Reino Unido, uma relação consistente com as 

hipóteses enunciadas. No entanto, os resultados da variável dimensão apontam, à 

excepção de Grécia, para uma relação negativa com o endividamento a curto prazo, 

contrastando com a hipótese proposta. 
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 Quanto ao nível de endividamento a médio longo prazo, os determinantes que 

possuem um maior poder explicativo deste são a flexibilidade financeira, a tangibilidade 

do activo, a rotação do activo e a dimensão. As três primeiras variáveis apresentam 

resultados consistentes com as hipóteses expressas. 

 Os resultados apurados revelam que a rendibilidade, a flexibilidade financeira e 

a dimensão são os determinantes que mais contribuem para a explicação do 

endividamento total. A flexibilidade financeira apresenta uma relação negativa com o 

endividamento total, indo de acordo com a hipótese proposta. Tal como ocorreu no 

endividamento de curto prazo, só o Reino Unido evidencia uma relação contraditória à 

hipótese colocada quanto ao determinante rendibilidade. Mais uma vez, a dimensão 

apresenta uma relação negativa com o endividamento, com excepção da Grécia, como 

verificado no endividamento de curto prazo, contrapondo, assim, a hipótese proposta. 

 No anexo IV o quadro IV.2. apresenta os testes utilizados para apurar a 

normalidade, não sendo observado qualquer valor significativo. 

  

4.2.2. Resultados por anos 

 Na análise realizada por anos, presentes no anexo IV, quadro IV.3., é observada 

uma menor proporção de variância explicada pelas variáveis independentes 

comparativamente com o estudo por países. Contudo, este estudo volta a confirmar a 

hipótese de que no âmbito do endividamento de curto prazo os determinantes propostos 

apresentam maior poder explicativo. 

Os determinantes que mais contribuem para a explicação da estrutura financeira, 

são a rotação do activo, a flexibilidade financeira e a rendibilidade, estando a variável 
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rotação do activo presente em todas as regressões. Estes determinantes apresentam 

relações consistentes com todas as hipóteses. 

 No entanto, no que diz respeito ao nível de endividamento a médio e longo 

prazo, os determinantes que mais contribuem para a sua explicação alteram-se um 

pouco, mantem-se a rotação do activo, a flexibilidade financeira como principais 

factores explicativos, aos que se acresce a tangibilidade do activo. Esta variável 

acrescida apresenta, tal como as outras, uma relação com o nível de endividamento de 

médio longo prazo consistente com as hipóteses propostas. 

Por fim, é ainda relevante referir que a regressão linear de 2009 e 2010, relativa 

ao endividamento total, apresenta uma distribuição normal pelo teste estatístico de 

Kolmogorov-Smirnov, sendo estes resultados observados no anexo IV, quadro IV.4. 

 

4.3. Análise ANOVA  

A realização da análise ANOVA exige que o número de observações de cada 

factor, correspondendo neste caso ao país, seja semelhante. Contudo, segundo Stevens 

(2002), o número de observações pode variar em 1,5. Desta forma, foi necessário 

harmonizar a amostra, obtendo aleatoriamente, através de técnicas próprias do SPSS, 30 

observações para cada país. A amostra foi, assim, reduzida para 1700 observações para 

esta análise, visto que Portugal apresenta apenas 20 observações por ano.  

No anexo V é possível observar os resultados do teste estatístico ANOVA, o 

quadro V.1. representa a análise comparativa das médias dos vários tipos de 

endividamento, entre o período de 2001 e 2010, para todos os países em análise. Nesse 

quadro verifica-se que o endividamento de médio e longo prazo e o de curto prazo 

apresentam diferenças estatisticamente significativas.  
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Posteriormente foi realizada uma análise ANOVA, onde se incluíram todos os 

países em análise, para o ano de 2010. Esta análise pode ser observada no quadro V.2. 

do anexo V. Neste verifica-se que não foram apuradas médias estatisticamente 

diferentes para qualquer uma das variáveis. 

Assim, estas análises apontam para uma possível tendência de convergência. 

 

4.4. Análise de convergência 

Os resultados provenientes do σ convergência, apresentados no anexo VI, no 

quadro VI.1., apontam para uma convergência estatisticamente significativa, dos países 

em estudo, no endividamento de curto prazo e do endividamento total. Relativamente ao 

rácio de endividamento de médio e longo prazo, constata-se que o seu coeficiente não 

apresenta significância estatística ao nível de 5%, no entanto, verifica-se que existe 

convergência do endividamento de médio e longo prazo entre os países, já que o 

coeficiente apresenta valor negativo.  

As autocorrelações das séries foram testadas pelo teste de Durbin-Watson para 

cada tipo de endividamento. Segundo Makridakis et al (1998), complementado pelo 

artigo de Savin e White (1997), consegue-se determinar a inexistência de autocorrelação 

das séries. 

Desta forma, os resultados deste teste confirmam a hipótese apontada 

anteriormente quanto à convergência das empresas do ramo hoteleiro dos diversos 

países analisados. 
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 Capítulo V – Conclusão 

Através deste trabalho pretendeu-se realizar a comparação da estrutura 

financeira das empresas do sector hoteleiro ao nível da União Europeia. 

De forma a concretizar o objectivo proposto, obteve-se da literatura financeira os 

determinantes da estrutura de capital, tendo acrescido a essa lista a rotação do activo. A 

inclusão desta variável como factor explicativo do nível de endividamento está 

relacionada com a tentativa de explicação das diferenças apresentadas no sector 

hoteleiro quanto à posse do imóvel. Contudo, as análises apresentadas na presente 

investigação revelaram esta variável como um importante factor explicativo do nível de 

endividamento deste sector. 

Foi efectuada uma análise comparativa dessas variáveis explicativas, da qual se 

observou um aumento do endividamento de médio e longo prazo, em contrapartida 

assistiu-se a uma diminuição do endividamento de curto prazo, no período entre 2001 e 

2010, para quase a generalidade dos países. Esse aumento de endividamento de médio e 

longo prazo é sentido sobretudo em Portugal e na Grécia, apresentando estes também a 

maior quebra da rendabilidade. 

Os determinantes que apresentaram, ao longo desta investigação, maior poder 

explicativo foram, para além da já enunciada, rotação do activo, a rendibilidade, a 

flexibilidade financeira, a dimensão e a tangibilidade do activo. Destas variáveis a que 

não apresentou um comportamento idêntico às hipóteses formuladas foi a dimensão.  

Observou-se que os determinantes analisados neste estudo têm uma maior capacidade 

explicativa da variância da estrutura financeira para as empresas hoteleiras portuguesas e uma 

menor capacidade explicativa para a realidade das empresas hoteleiras do Reino Unido.  
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Através da análise efectuada é perceptível que a relevância dada a cada determinante 

aquando da decisão sobre a estrutura financeira da empresa é diferente para cada país, não tendo 

sido encontrando nenhum país que apresentasse factores explicativos da variância da estrutura 

financeira iguais aos das empresas hoteleiras portuguesas. Contudo as empresas hoteleiras 

francesas apresentam uma maior semelhança quanto aos determinantes, apresentando as 

empresas espanholas maior semelhança ao nível de endividamento. 

Na análise ANOVA apurou-se um comportamento médio destinto para o nível 

de endividamento, relativamente ao período entre 2001 e 2010. No entanto, em 2010, o 

nível de endividamento apresentava, em média, comportamentos semelhantes, o que 

apontava para uma tendência de convergência dos países ao nível da estrutura 

financeira. Essa tendência foi confirmada pelo modelo   convergência. 

As principais limitações deste trabalho empírico estão relacionadas com os 

dados. Por um lado, estes apresentavam inúmeros outliers, tendo sido apenas eliminados 

os outliers severos que demonstravam uma maior influencia sobre a análise. A 

consequente eliminação de dados devido a esses outliers, provocou também uma 

limitação a nível do tamanho da amostra que teve implicações na análise pretendida 

para o estudo das regressões lineares. Por outro, a inexistência de valores para as vendas 

do Reino Unido condicionou também a análise. 

O facto de não se ter analisado todos os prossupostos do modelo de regressão 

linear múltipla representa outra limitação do trabalho. Quanto ao pressuposto analisado, 

a normalidade, esta só é aceite para uma variável, o que revela uma outra limitação. 

Neste trabalho, constatou-se que os determinantes da estrutura financeira 

apresentam uma maior explicação para o endividamento de curto prazo, hipótese que se 

revelou consistente com resultados de outras investigações. Assim, considera-se que 

seria útil realizar uma investigação neste âmbito. 
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ANEXO I: Sector hoteleiro na EU-27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Eurostat (Código online de dado: tour_occ_nin2) 
 

(1)
Estónia, apenas hotéis para 2000 e 2001; Irlanda, apenas hotéis para 2001; 2008 e 2009 estimados; Chipre, apenas hotéis 

para 2000 e 2002: Malta, apenas hoteis para 2000, 2001 e 2002 estimados 

 

Figura I.1.: Evolução de noites despendidas em hotéis e parques de campismo na EU-27, 2000-09(1)  
(noites em milhões) 

Figura I.2.: Noites despendidas em hotéis e parques de campismo, Percentagem por Estado Membro na EU-27 total, 2009 
(%) 

Fonte: Eurostat (Código online de dado: tour_occ_nin2) 
 



 

 
 
 

 

ANEXO II: Característica da Amostra 

Os Rácios são os indicadores mais utilizados para a análise da situação 

económico-financeira de uma empresa, sendo este um quociente entre duas grandezas, 

geralmente, extraídas das informações contabilísticas. Estes possuem diversas 

vantagens relativamente aos valores absolutos isolados, como é o caso da maior 

facilidade na comparação de valores temporais ou entre empresas.  

Assim será realizada uma breve análise à situação económica e financeira das 

empresas do sector hoteleiro por país, com base em alguns indicadores. No quadro II.1 

será possível observar esses indicadores por país, estando as formulas utilizadas para o 

seu cálculo presentes no formulário.  

 

 

 

 II.1. Liquidez Geral 

Através deste indicador pode-se saber em que medida o passivo de curto prazo 

está coberto por activos correntes, activos que podem ser convertidos em meios 

financeiros líquidos num curto período de tempo. Ou seja, avalia-se a capacidade de 

pagamento das dívidas atempadamente, sendo um valor superior a 1, de uma forma 

geral, um bom pagador, pois corresponde a uma situação de algum desafogo da empresa 

em termos de liquidez de curto prazo. (Pinho e Tavares, 2005)  

No quadro II.1 verifica-se que todos os países têm um valor superior a 1, pelo 

que, pressupõem-se que tem uma boa liquidez geral. Contudo, destaca-se a Itália, pela 

negativa, que com um valor de 1,09 está perto do limite. Já pela positiva destaca-se 

França, com um valor de rácio próximo de três. 

 

Quadro II.1: Rácios para a amostra global 

Fonte: Elaboração própria  



 

 
 
 

 

 II.2. Autonomia Financeira 

Este indicador permite saber em que percentagem o Activo da empresa é 

financiado pelos Capitais Próprios, logo analisa-se o grau de independência financeira 

da empresa. Desta forma, a autonomia financeira é uma medida complementar ao rácio 

de endividamento, isto é, quanto maior o rácio de autonomia financeira menor o de 

endividamento e vice-versa. Quanto maior o valor do rácio de autonomia financeira 

maior o valor do activo financiado pelos capitais próprio, em detrimento do 

endividamento externo, logo menor o risco de insolvência a prazo. No entanto, não 

existem valores definidos para uma autonomia financeira apropriada, variando bastante 

os valores consoante o sector de actividade. (Pinho e Tavares, 2005) 

Na amostra em estudo é apurada uma autonomia financeira média de 44,18%, 

estando os valores compreendidos entre 35,18%, e 50,28%, correspondendo à Itália e 

França, respectivamente. 

 

 II.3. Capacidade de Endividamento 

Este rácio mede a capacidade de endividamento a médio longo prazo. O capital 

permanente inclui o capital próprio e o passivo não corrente, isto é, o capital alheio de 

médio longo prazo. Assim, deste rácio, quando resulta um valor de 50% diz-se que se 

encontra no limite da sua capacidade de endividamento num médio longo prazo, visto 

que os capitais alheios estáveis são iguais aos capitais próprios. 

Em todos os países da amostra em análise, à excepção de Itália, a média do rácio 

da capacidade de endividamento das empresas é suprior ao limite, apresentando a 

França o maior valor. 

 

II.4. Período de recuperação do empréstimo 

Através deste rácio consegue-se apurar o tempo, em anos, necessários para a 

recuperação do empréstimo (Pinto, 2008). Assim, é possivel verificar que na amostra 

em estudo a média dos anos necessários para recuperação do empréstimo são, em todos 

os países infereior a um ano. Mais uma vez, a França apresenta o melhor valor, 

precisando de pouco mais de quatro meses para recuperar a dívida. Por sua vez, o Reino 

Unido é o que apresenta uma maior período de recuperação do empréstimo. 



 

 
 
 

 

ANEXO III: Indicadores da Estrutura Financeira 

Quadro III.1: Rácios das variáveis da regressão linear por anos e países 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Dívida de MLP ,25 ,32 ,33 ,38 ,39 ,38 ,41 ,42 ,35 ,38 ,31 ,30 ,32 ,33 ,33 ,33 ,32 ,36 ,38 ,38 ,22 ,20 ,21 ,18 ,23 ,21 ,27 ,25 ,26 ,24

Dívida de CP ,29 ,23 ,23 ,20 ,21 ,21 ,19 ,22 ,21 ,18 ,26 ,23 ,22 ,20 ,20 ,22 ,21 ,18 ,17 ,17 ,33 ,30 ,25 ,29 ,27 ,26 ,23 ,21 ,23 ,22

Dívida Total ,54 ,55 ,56 ,58 ,60 ,58 ,60 ,64 ,56 ,56 ,57 ,54 ,54 ,53 ,53 ,55 ,53 ,54 ,56 ,55 ,55 ,50 ,46 ,48 ,50 ,47 ,50 ,46 ,49 ,46

Rendibilidade ,04 ,01 ,01 ,00 -,01 ,02 ,03 ,01 -,01 -,01 ,06 ,05 ,04 ,03 ,03 ,03 ,04 ,02 ,01 ,01 ,06 ,09 ,06 ,06 ,06 ,08 ,08 ,06 ,03 ,03

Tangibilidade do ativos ,53 ,59 ,56 ,58 ,56 ,57 ,55 ,55 ,54 ,54 ,64 ,63 ,64 ,65 ,64 ,64 ,63 ,59 ,57 ,53 ,36 ,37 ,36 ,36 ,35 ,34 ,34 ,34 ,35 ,37

Dimensão 4,20 4,29 4,39 4,41 4,43 4,43 4,46 4,49 4,51 4,57 4,10 4,23 4,29 4,33 4,36 4,39 4,41 4,43 4,43 4,45 4,01 4,01 4,10 4,10 4,15 4,16 4,21 4,27 4,32 4,34

Crescimento 0,00 ,17 ,40 ,06 ,08 ,01 ,11 ,08 ,10 ,16 0,00 0,41 ,22 ,12 ,14 ,09 ,10 ,07 ,00 ,06 0,00 ,03 ,69 ,02 ,16 ,06 ,40 1,02 ,42 ,08

Risco do negócio ,21 ,21 ,21 ,21 ,21 ,21 ,21 ,21 ,21 ,21 ,34 ,34 ,34 ,34 ,34 ,34 ,34 ,34 ,34 ,34 ,27 ,27 ,27 ,27 ,27 ,27 ,27 ,27 ,27 ,27

Poupança fiscal ,05 ,04 ,03 ,04 ,04 ,04 ,04 ,04 ,03 ,03 0,04 ,03 ,04 ,04 ,04 ,04 ,04 ,04 ,04 ,03 ,06 ,06 ,05 ,06 ,05 ,05 ,05 ,05 ,05 ,05

Flexibilidade financeira ,25 ,25 ,23 ,16 ,20 ,19 ,25 ,17 ,17 ,27 ,35 ,32 ,28 ,30 ,32 ,33 ,18 ,13 ,14 ,14 ,41 ,41 ,36 ,37 ,39 ,45 ,38 ,46 ,37 ,43

Rotação do ativos 1,49 ,63 ,51 ,54 ,49 ,59 ,43 ,52 ,39 ,34 ,45 ,40 ,38 ,38 ,37 ,38 ,41 ,38 ,33 ,32 ,84 ,93 ,76 ,78 ,75 ,79 ,68 ,70 ,63 ,67

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Dívida de MLP ,29 ,31 ,31 ,32 ,32 ,30 ,29 ,29 ,31 ,26 ,17 ,18 ,23 ,24 ,27 ,31 ,33 ,36 ,38 ,38 ,33 ,35 ,38 ,38 ,37 ,39 ,40 ,31 ,32 ,35

Dívida de CP ,25 ,23 ,21 ,23 ,23 ,23 ,23 ,23 ,21 ,25 ,23 ,26 ,24 ,23 ,22 ,23 ,22 ,22 ,22 ,23 ,37 ,35 ,32 ,31 ,32 ,30 ,29 ,21 ,22 ,21

Dívida Total ,54 ,53 ,53 ,55 ,55 ,53 ,52 ,52 ,51 ,52 ,40 ,45 ,47 ,48 ,50 ,53 ,55 ,58 ,59 ,61 ,70 ,70 ,70 ,69 ,69 ,69 ,69 ,52 ,54 ,55

Rendibilidade ,07 ,05 ,05 ,06 ,05 ,06 ,06 ,04 ,05 ,06 ,04 ,01 ,02 ,01 ,01 ,02 ,02 ,01 ,00 ,00 ,08 ,06 ,05 ,04 ,05 ,05 ,05 ,02 ,01 ,01

Tangibilidade do ativos ,83 ,83 ,81 ,82 ,81 ,81 ,81 ,80 ,80 ,80 ,66 ,69 ,70 ,73 ,74 ,73 ,72 ,74 ,74 ,75 ,63 ,63 ,65 ,67 ,67 ,66 ,67 ,76 ,75 ,74

Dimensão 4,17 4,18 4,20 4,22 4,27 4,30 4,31 4,25 4,27 4,29 3,67 3,77 3,81 3,92 4,00 4,11 4,22 4,39 4,42 4,44 3,99 4,03 4,06 4,08 4,13 4,16 4,17 4,39 4,40 4,43

Crescimento ,00 ,07 ,08 ,15 ,16 ,09 ,04 -,11 ,07 ,07 0,00 ,54 ,12 2,77 4,88 ,27 ,79 1,90 ,09 ,06 ,00 ,17 ,09 ,07 ,48 ,06 ,06 ,94 ,04 ,12

Risco do negócio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ,43 ,43 ,43 ,43 ,43 ,43 ,43 ,43 ,43 ,43 ,23 ,23 ,23 ,23 ,23 ,23 ,23 ,23 ,23 ,23

Poupança fiscal ,05 ,05 ,05 ,04 ,03 ,03 ,03 ,03 ,03 ,03 ,99 ,50 ,67 ,47 ,29 ,13 ,09 ,04 ,05 ,05 ,06 ,06 ,05 ,05 ,05 ,05 ,05 ,03 ,04 ,03

Flexibilidade financeira ,64 ,31 ,32 ,27 ,24 ,29 ,28 ,25 ,27 ,33 ,33 ,34 ,34 ,31 ,29 ,30 ,31 ,28 ,27 ,23 ,17 ,19 ,17 ,18 ,27 ,15 ,16 ,14 ,13 ,13

Rotação do ativos ,73 ,66 ,64 ,56 ,49 ,46 ,44 ,49 ,47 ,46 ,48 ,39 ,36 ,37 ,33 ,30 ,28 ,26 ,24 ,23 ,63 ,57 ,55 ,54 ,49 ,52 ,52 ,36 ,32 ,32

Portugal Espanha França

Reino Unido Grécia Itália

Fonte: Elaboração Própria. 



 

 

 

Quadro IV.1: Outputs Regressão Linear por Países 

Regressão R Square F Sig. DW Coeficientes Std. Error t Sig.
Constante 1,241 ,304 4,085 ,000

Risco do negócio ,597 ,124 4,806 ,000

Flexibilidade financeira -,292 ,086 -3,389 ,001

Rotação do ativos -,089 ,023 -3,776 ,000

Dimensão -,208 ,066 -3,159 ,002

Tangibilidade do ativos 0,247 0,069873609 3,538 ,001

Poupança fiscal -2,407 0,810275361 -2,970 ,003

Crescimento -0,110 0,049110659 -2,248 ,026

Rendibilidade -,097
h -1,457 ,147

Constante ,409 ,129 3,162 ,002

Rotação do ativos ,241 ,010 23,047 ,000

Rendibilidade -,973 ,122 -7,959 ,000

Crescimento ,048 ,019 2,554 ,012

Dimensão -,072 ,028 -2,528 ,012

Tangibilidade do ativos -,022
e -,761 ,447

Risco do negócio -,005
e -,182 ,856

Poupança fiscal ,000
e -0,007 ,995

Flexibilidade financeira -,030
e -1,065 ,288

Constante 1,697 ,324 5,232 ,000

Rotação do ativos ,139 ,027 5,237 ,000

Risco do negócio ,571 ,133 4,301 ,000

Rendibilidade -1,372 ,312 -4,400 ,000

Dimensão -,288 ,070 -4,089 ,000

Flexibilidade financeira -,322 ,093 -3,468 ,001

Tangibilidade do ativos ,206 ,073 2,844 ,005

Poupança fiscal -1,731 ,777 -2,228 ,027

Excluídos Crescimento -,062
h -1,046 ,297

Constante ,296 ,027 10,984 ,000

Risco do negócio ,221 ,032 6,914 ,000

Rotação do ativos -,096 ,023 -4,199 ,000

Flexibilidade financeira -,118 ,031 -3,834 ,000

Rendibilidade -,299 ,127 -2,349 ,019

Tangibilidade do ativos ,063 ,031 2,041 ,042

Dimensão ,030
f ,829 ,407

Crescimento -,001
f -,044 ,965

Poupança fiscal -,059
f -1,378 ,169

Constante ,459 ,114 4,022 ,000

Rotação do ativos ,212 ,015 13,770 ,000

Flexibilidade financeira -,068 ,018 -3,787 ,000

Rendibilidade -,307 ,076 -4,040 ,000

Poupança fiscal -,601 ,226 -2,662 ,008

Dimensão -,066 ,025 -2,603 ,009

Tangibilidade do ativos -,002
f -,060 ,952

Crescimento ,031
f ,992 ,321

Risco do negócio -,032
f -,980 ,327

Constante ,486 ,020 23,965 ,000

Flexibilidade financeira -,187 ,033 -5,697 ,000

Risco do negócio ,219 ,034 6,425 ,000

Rotação do ativos ,107 ,024 4,413 ,000

Rendibilidade -,578 ,136 -4,262 ,000

Tangibilidade do ativos ,044
e 1,260 ,208

Dimensão -,022
e -,588 ,556

Crescimento ,019
e ,550 ,582

Poupança fiscal -,068
e -1,759 ,079

Incluídos 

,855

Excluídos

6,392 ,012 1,231

4,963 ,027 ,821

E
s

p
a

n
h

a

MLP ,159

CP ,281

Total ,135

,521

5,052 ,026

,823

Regressores

4,166 ,042 ,536

6,776 ,009

P
o

rt
u

g
a

l

MLP ,383

CP ,873

Total

18,168 ,000 ,448

Incluídos 

Excluídos

Excluídos

Incluídos 

Incluídos 

Excluídos
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Excluídos

Incluídos 

ANEXO IV: Resultados Regressão Linear 

 



 

 

 

Quadro IV.1: Outputs Regressão Linear por Países (cont.) 

 

Regressão R Square F Sig. DW Coeficientes Std. Error t Sig.
Constante ,691 ,202 3,415 ,001

Rendibilidade -,420 ,164 -2,565 ,011

Tangibilidade do ativos ,297 ,054 5,521 ,000

Rotação do ativos -,139 ,026 -5,326 ,000

Flexibilidade financeira -,197 ,042 -4,672 ,000

Risco do negócio ,145 ,061 2,384 ,018

Dimensão -,095 ,044 -2,142 ,033

Crescimento ,018
g ,330 ,742

Poupança fiscal -,140
g -1,585 ,114

Constante ,129 ,019 6,870 ,000

Rotação do ativos ,176 ,016 10,871 ,000

Poupança fiscal 1,843 ,296 6,229 ,000

Flexibilidade financeira -,109 ,027 -4,086 ,000

Tangibilidade do ativos -,163 ,043 -3,824 ,000

Rendibilidade -,080
e -1,963 ,051

Dimensão -,072
e -1,555 ,121

Crescimento ,028
e ,719 ,473

Risco do negócio ,050
e 1,314 ,190

Constante 1,116 ,217 5,151 ,000

Dimensão -,160 ,048 -3,360 ,001

Flexibilidade financeira -,302 ,045 -6,691 ,000

Tangibilidade do ativos ,274 ,058 4,751 ,000

Rendibilidade -,748 ,175 -4,262 ,000

Rotação do ativos ,083 ,028 2,963 ,003

Risco do negócio ,154 ,065 2,373 ,018

Crescimento ,023
g ,461 ,645

Poupança fiscal ,128
g 1,607 ,109

Constante -,610 ,088 -6,935 ,000

Dimensão ,200 ,020 10,043 ,000

Rotação do ativos -,095 ,025 -3,722 ,000

Tangibilidade do ativos ,154 ,039 3,932 ,000

Poupança fiscal ,018 ,007 2,733 ,006

Crescimento ,001 ,000 2,071 ,039

Rendibilidade -,178 ,088 -2,039 ,042

Risco do negócio ,030
g ,896 ,370

Flexibilidade financeira -,012
g -,334 ,738

Constante ,117 ,054 2,182 ,029

Rendibilidade -,772 ,064 -12,065 ,000

Rotação do ativos ,161 ,018 9,122 ,000

Flexibilidade financeira -,088 ,021 -4,234 ,000

Tangibilidade do ativos -,133 ,028 -4,752 ,000

Dimensão ,047 ,013 3,746 ,000

Crescimento -,013
f -,379 ,705

Risco do negócio -,042
f -1,250 ,212

Poupança fiscal -,081
f -1,824 ,069

Constante -,284 ,078 -3,623 ,000

Dimensão ,207 ,018 11,458 ,000

Rendibilidade -,882 ,098 -9,041 ,000

Flexibilidade financeira -,092 ,032 -2,874 ,004

Tangibilidade do ativos -,015
d -,416 ,678

Crescimento ,053
d 1,586 ,113

Risco do negócio -,008
d -,244 ,807

Poupança fiscal ,033
d ,790 ,430

Rotação do ativos ,053
d 1,514 ,131

Regressores

1,284

8,261 ,004 ,945

Excluídos

Incluídos 

14,624 ,000 1,082

5,629 ,018 ,712

F
ra

n
ç
a

MLP ,236

CP ,609

Total ,376

G
ré

c
ia

MLP ,278

CP ,279

Total ,264

4,157 ,042 1,024

14,031 ,000

Incluídos 

Excluídos

4,589 ,033 ,711

Excluídos

Incluídos 

Excluídos

Incluídos 

Excluídos

Incluídos 

Excluídos

Incluídos 



 

 
 
 

 

Quadro IV.1: Outputs Regressão Linear por Países (cont.). 

 

Regressão R Square F Sig. DW Coeficientes Std. Error t Sig.
Constante 1,013 ,118 8,557 ,000

Rotação do ativos -,146 ,018 -8,111 ,000

Poupança fiscal -1,281 ,232 -5,511 ,000

Dimensão -,123 ,027 -4,627 ,000

Crescimento -,028 ,006 -4,446 ,000

Rendibilidade -,026
e -,795 ,427

Tangibilidade do ativos ,017
e ,416 ,678

Risco do negócio ,039
e 1,181 ,238

Flexibilidade financeira -,018
e -,562 ,574

Constante ,960 ,092 10,487 ,000

Rotação do ativos ,136 ,015 8,960 ,000

Dimensão -,139 ,020 -6,887 ,000

Tangibilidade do ativos -,174 ,025 -7,019 ,000

Flexibilidade financeira -,060 ,014 -4,256 ,000

Crescimento ,020 ,005 4,125 ,000

Risco do negócio -,109 ,031 -3,486 ,001

Rendibilidade -,255 ,083 -3,073 ,002

Excluídos Poupança fiscal ,037
h 1,107 ,269

Constante 1,851 ,113 16,373 ,000

Dimensão -,244 ,027 -9,047 ,000

Poupança fiscal -1,066 ,231 -4,624 ,000

Tangibilidade do ativos -,157 ,030 -5,202 ,000

Flexibilidade financeira -,070 ,019 -3,603 ,000

Rendibilidade -,322 ,112 -2,874 ,004

Crescimento -,053
f -1,654 ,099

Risco do negócio -,052
f -1,613 ,107

Rotação do ativos ,002
f ,042 ,967

Constante ,197 ,032 6,177 ,000

Tangibilidade do ativos ,136 ,036 3,778 ,000

Poupança fiscal ,603 ,171 3,531 ,000

Flexibilidade financeira -,056 ,022 -2,565 ,010

Rendibilidade -,235 ,097 -2,433 ,015

Dimensão -,019
e -,507 ,613

Crescimento ,044
e 1,328 ,185

Rotação do ativos ,002
e ,053 ,958

Constante 1,318 ,156 8,438 ,000

Dimensão -,235 ,035 -6,741 ,000

Flexibilidade financeira -,121 ,016 -7,733 ,000

Rendibilidade ,438 ,072 6,118 ,000

Rotação do ativos -,095 ,023 -4,134 ,000

Poupança fiscal ,442 ,165 2,683 ,007

Tangibilidade do ativos -,057 ,026 -2,178 ,030

Excluídos Crescimento ,045
g 1,485 ,138

Constante 1,678 ,226 7,431 ,000

Flexibilidade financeira -,177 ,023 -7,800 ,000

Dimensão -,272 ,050 -5,415 ,000

Poupança fiscal 1,088 ,238 4,563 ,000

Rotação do ativos -,113 ,033 -3,401 ,001

Crescimento ,040 ,017 2,304 ,021

Tangibilidade do ativos ,082 ,038 2,178 ,030

Rendibilidade ,211 ,104 2,040 ,042

Excluídos

Regressores

,000 ,551

Excluídos

Incluídos 

It
á

li
a

MLP ,151

CP ,393

Total ,178

,763

8,261 ,004 ,427

19,768

MLP ,038

,186

4,163 ,042 ,517

9,442 ,002

R
e

in
o

 U
n

id
o

Total ,144

5,917 ,015 ,476

4,742 ,030 ,700CP

Incluídos 

Excluídos

Incluídos 

Excluídos

Incluídos 

Incluídos 

Incluídos 

Fonte: Elaboração Própria. 



 

 
 
 

 

Quadro IV.2: Teste da Normalidade por Países. 

 

 

Statistic df Sig. Statistic df Sig.

Portugal ,113 200 ,000 ,922 200 ,000

Espanha ,116 850 ,000 ,772 850 ,000

França ,177 310 ,000 ,850 310 ,000

Reino Unido ,094 980 ,000 ,947 980 ,000

Grécia ,105 740 ,000 ,932 740 ,000

Itália ,055 910 ,000 ,972 910 ,000

Portugal ,235 200 ,000 ,595 200 ,000

Espanha ,105 850 ,000 ,873 850 ,000

França ,165 310 ,000 ,817 310 ,000

Reino Unido ,133 980 ,000 ,881 980 ,000

Grécia ,096 740 ,000 ,860 740 ,000

Itália ,116 910 ,000 ,899 910 ,000

Portugal ,066 200 ,035 ,961 200 ,000

Espanha ,050 850 ,000 ,813 850 ,000

França ,093 310 ,000 ,946 310 ,000

Reino Unido ,043 980 ,000 ,981 980 ,000

Grécia ,079 740 ,000 ,964 740 ,000

Itália ,066 910 ,000 ,967 910 ,000

Portugal ,157 200 ,000 ,842 200 ,000

Espanha ,129 850 ,000 ,804 850 ,000

França ,121 310 ,000 ,916 310 ,000

Reino Unido ,164 980 ,000 ,723 980 ,000

Grécia ,197 740 ,000 ,409 740 ,000

Itália ,120 910 ,000 ,868 910 ,000

Portugal ,151 200 ,000 ,914 200 ,000

Espanha ,108 850 ,000 ,928 850 ,000

França ,099 310 ,000 ,939 310 ,000

Reino Unido ,203 980 ,000 ,730 980 ,000

Grécia ,161 740 ,000 ,826 740 ,000

Itália ,150 910 ,000 ,873 910 ,000

Portugal ,057 200 ,200
* ,964 200 ,000

Espanha ,091 850 ,000 ,798 850 ,000

França ,097 310 ,000 ,965 310 ,000

Reino Unido ,058 980 ,000 ,973 980 ,000

Grécia ,165 740 ,000 ,778 740 ,000

Itália ,087 910 ,000 ,959 910 ,000
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Quadro IV.2: Teste da Normalidade por Países (cont.). 

 

 

 

 

Statistic df Sig. Statistic df Sig.

Portugal ,304 200 ,000 ,581 200 ,000

Espanha ,501 850 0,000 ,014 850 ,000

França ,394 310 ,000 ,161 310 ,000

Reino Unido ,260 980 ,000 ,360 980 ,000

Grécia ,455 740 0,000 ,049 740 ,000

Itália ,353 910 0,000 ,194 910 ,000

Portugal ,216 200 ,000 ,826 200 ,000

Espanha ,142 850 ,000 ,892 850 ,000

França ,199 310 ,000 ,801 310 ,000

Grécia ,222 740 ,000 ,600 740 ,000

Itália ,175 910 ,000 ,770 910 ,000

Portugal ,092 200 ,000 ,919 200 ,000

Espanha ,504 850 0,000 ,014 850 ,000

França ,122 310 ,000 ,883 310 ,000

Reino Unido ,260 980 ,000 ,331 980 ,000

Grécia ,480 740 0,000 ,143 740 ,000

Itália ,129 910 ,000 ,829 910 ,000

Portugal ,170 200 ,000 ,854 200 ,000

Espanha ,180 850 ,000 ,824 850 ,000

França ,133 310 ,000 ,884 310 ,000

Reino Unido ,383 980 0,000 ,143 980 ,000

Grécia ,155 740 ,000 ,867 740 ,000

Itália ,325 910 ,000 ,312 910 ,000

Portugal ,381 200 ,000 ,280 200 ,000

Espanha ,173 850 ,000 ,745 850 ,000

França ,176 310 ,000 ,854 310 ,000

Reino Unido ,244 980 ,000 ,490 980 ,000

Grécia ,223 740 ,000 ,452 740 ,000

Itália ,203 910 ,000 ,737 910 ,000
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*. This is a lower bound of the true significance.

a. Lilliefors Significance Correction

c. Risco_negócio is constant when Código_país = Reino Unido. It has been omitted.
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Regressão R Square F Sig. DW Coeficientes Std. t Sig.
Constante -,039 ,131 -,294 ,769

Tangibilidade do ativos ,160 ,049 3,272 ,001

Dimensão ,070 ,030 2,310 ,022

Rotação do ativos -,066 ,026 -2,585 ,010

1,781 Flexibilidade financeira -,102 ,044 -2,308 ,022

Rendibilidade -,059
e -1,052 ,294

Crescimento ,010
e ,192 ,848

Poupança_fiscal -,007
e -,114 ,909

Risco do negócio ,038
e ,635 ,526

Constante ,333 ,033 10,209 ,000

Rotação do ativos ,203 ,019 10,642 ,000

Rendibilidade -,564 ,071 -7,918 ,000

Flexibilidade financeira -,162 ,034 -4,802 ,000

Tangibilidade do ativos -,133 ,037 -3,580 ,000

Dimensão ,007
e ,143 ,887

Crescimento ,016
e ,368 ,713

Poupança_fiscal -,066
e -1,483 ,139

Risco do negócio -,039
e -,901 ,369

Constante ,259 ,149 1,738 ,083

Flexibilidade financeira -,265 ,049 -5,423 ,000

Rendibilidade -,667 ,108 -6,181 ,000

Rotação do ativos ,138 ,028 4,941 ,000

Dimensão ,084 ,035 2,393 ,017

Tangibilidade do ativos ,026
e ,485 ,628

Crescimento ,022
e ,436 ,663

Poupança_fiscal -,069
e -1,151 ,251

Risco do negócio -,004
e -,066 ,947

Constante ,037 ,131 ,280 ,779

Rotação do ativos -,096 ,028 -3,425 ,001

Flexibilidade financeira -,165 ,049 -3,392 ,001

Dimensão ,092 ,030 3,031 ,003

Rendibilidade -,512 ,218 -2,352 ,019

Tangibilidade do ativos ,111
e 1,922 ,056

Crescimento ,020
e ,368 ,713

Poupança_fiscal -,055
e -,807 ,420

Risco do negócio ,016
e ,286 ,775

Constante ,187 ,016 11,992 ,000

Rotação do ativos ,207 ,018 11,625 ,000

Flexibilidade financeira -,105 ,034 -3,089 ,002

Rendibilidade -,049
c -,973 ,331

Tangibilidade do ativos -,017
c -,345 ,730

Dimensão -,070
c -1,414 ,158

Crescimento -,020
c -,424 ,672

Poupança_fiscal ,012
c ,251 ,802

Risco do negócio -,032
c -,670 ,503

Constante ,619 ,025 25,248 ,000

Flexibilidade financeira -,266 ,054 -4,890 ,000

Rotação do ativos ,089 ,030 3,013 ,003

Rendibilidade -,594 ,238 -2,493 ,013

Poupança_fiscal -,023 ,011 -2,074 ,039

Tangibilidade do ativos ,082
e 1,378 ,169

Dimensão ,060
e ,858 ,392

Crescimento ,008
e ,143 ,887

Risco do negócio -,047
e -,855 ,393

Regressores

Excluídos

Incluídos  

Total ,145

1,982

5,725 ,017 1,727

2
0

0
3

MLP ,163

CP ,335

1,777

9,540 ,002

2
0

0
2

MLP ,140

CP ,451 12,815 ,000

Total ,238

5,327 ,022

2,095

4,302 ,039 1,789

5,532 ,019

Incluídos  

Excluídos

Excluídos

Incluídos  

Excluídos

Incluídos  

Excluídos

Incluídos  

Excluídos

Incluídos  

 

Quadro IV.3: Outputs Regressão Linear por Anos 



 

 
 
 

 

Regressão R Square F Sig. DW Coeficientes Std. t Sig.
Constante ,320 ,043 7,356 ,000

Rotação do ativos -,090 ,024 -3,760 ,000

Flexibilidade financeira -,200 ,047 -4,226 ,000

Tangibilidade do ativos ,136 ,050 2,697 ,007

Rendibilidade -,097
d -1,796 ,073

Dimensão ,091
d 1,611 ,108

Crescimento ,011
d ,210 ,834

Poupança_fiscal -,056
d -1,006 ,315

Risco do negócio ,031
d ,572 ,568

Constante ,187 ,014 13,320 ,000

Rotação do ativos ,205 ,016 13,187 ,000

Flexibilidade financeira -,127 ,032 -3,953 ,000

Rendibilidade -,076
c -1,640 ,102

Tangibilidade do ativos -,089
c -1,832 ,068

Dimensão -,047
c -,972 ,332

Crescimento -,009
c -,192 ,847

Poupança_fiscal -,028
c -,599 ,550

Risco do negócio -,022
c -,482 ,630

Constante ,621 ,022 27,989 ,000

Flexibilidade financeira -,334 ,050 -6,646 ,000

Rotação do ativos ,103 ,024 4,224 ,000

Rendibilidade -,583 ,203 -2,880 ,004

Tangibilidade do ativos ,066
d 1,167 ,244

Dimensão ,089
d 1,583 ,114

Crescimento -,011
d -,202 ,840

Poupança_fiscal -,106
d -1,966 ,050

Risco do negócio ,007
d ,136 ,892

Constante -,045 ,166 -,270 ,787

Rotação do ativos -,083 ,029 -2,857 ,005

Tangibilidade do ativos ,132 ,051 2,605 ,010

Dimensão ,076 ,038 1,991 ,047

Rendibilidade -,053
d -,933 ,351

Crescimento ,082
d 1,487 ,138

Poupança_fiscal -,048
d -,771 ,441

Flexibilidade financeira ,014
d ,247 ,805

Risco do negócio ,025
d ,431 ,666

Constante ,175 ,013 13,220 ,000

Rotação do ativos ,223 ,019 11,427 ,000

Rendibilidade -,661 ,175 -3,777 ,000

Tangibilidade do ativos -,019
c -,378 ,705

Dimensão -,027
c -,533 ,594

Crescimento ,026
c ,529 ,597

Poupança_fiscal -,062
c -1,297 ,196

Flexibilidade financeira -,076
c -1,581 ,115

Risco do negócio -,004
c -,086 ,931

Constante ,562 ,021 27,340 ,000

Rotação do ativos ,106 ,030 3,519 ,001

Rendibilidade -,960 ,270 -3,552 ,000

Poupança_fiscal -,049 ,018 -2,654 ,008

Tangibilidade do ativos ,107
d 1,839 ,067

Dimensão ,035
d ,536 ,593

Crescimento ,090
d 1,621 ,106

Flexibilidade financeira -,062
d -1,102 ,271

Risco do negócio ,000
d -,004 ,997

Excluídos

Incluídos  

7,044

Incluídos  

,008 1,860

2
0

0
4

MLP ,159

CP ,385

Total ,193

15,627 ,000 2,089

8,293 ,004 1,824

2
0

0
5

MLP ,095

CP ,309

Total ,087

7,276 ,007 1,777

Incluídos  

Excluídos

3,963 ,047 1,922

14,268 ,000 1,882

Incluídos  

Excluídos

Excluídos

Incluídos  

Excluídos

Incluídos  

Excluídos

Regressores 

Quadro IV.3: Outputs Regressão Linear por Anos (cont.). 



 

 
 
 

 

Regressão R Square F Sig. DW Coeficientes Std. t Sig.
Constante ,366 ,041 8,821 ,000

Rotação do ativos -,096 ,024 -4,065 ,000

Flexibilidade financeira -,175 ,047 -3,740 ,000

Poupança_fiscal -,230 ,092 -2,488 ,013

Tangibilidade do ativos ,118 ,049 2,430 ,016

Rendibilidade -,058
e -1,011 ,313

Dimensão -,036
e -,549 ,583

Crescimento -,007
e -,117 ,907

Risco do negócio ,107
e 1,810 ,071

Constante ,435 ,110 3,969 ,000

Rotação do ativos ,206 ,016 12,967 ,000

Flexibilidade financeira -,152 ,029 -5,308 ,000

Crescimento ,127 ,027 4,764 ,000

Rendibilidade -,334 ,143 -2,328 ,021

Dimensão -,057 ,025 -2,297 ,022

Tangibilidade do ativos -,039
f -,864 ,388

Poupança_fiscal -,033
f -,648 ,518

Risco do negócio -,027
f -,610 ,542

Constante ,654 ,022 29,742 ,000

Flexibilidade financeira -,355 ,049 -7,239 ,000

Rotação do ativos ,102 ,026 4,001 ,000

Rendibilidade -,605 ,246 -2,463 ,014

Tangibilidade do ativos ,070
d 1,293 ,197

Dimensão -,034
d -,620 ,536

Crescimento ,102
d 1,943 ,053

Poupança_fiscal -,072
d -1,375 ,170

Risco do negócio ,035
d ,656 ,512

Constante ,355 ,043 8,245 ,000

Rotação do ativos -,144 ,030 -4,856 ,000

Tangibilidade do ativos ,146 ,050 2,924 ,004

Flexibilidade financeira -,149 ,052 -2,867 ,004

Rendibilidade -,043
d -,716 ,475

Dimensão -,072
d -1,277 ,203

Crescimento ,037
d ,682 ,496

Poupança_fiscal -,100
d -1,830 ,068

Risco do negócio ,101
d 1,844 ,066

Constante ,180 ,013 13,772 ,000

Rotação do ativos ,238 ,018 12,859 ,000

Rendibilidade -,517 ,130 -3,977 ,000

Flexibilidade financeira -,121 ,030 -4,014 ,000

Crescimento ,008 ,004 1,976 ,049

Tangibilidade do ativos -,025
e -,525 ,600

Dimensão -,058
e -1,210 ,227

Poupança_fiscal -,039
e -,851 ,396

Risco do negócio -,069
e -1,436 ,152

Constante 1,208 ,236 5,119 ,000

Flexibilidade financeira -,249 ,056 -4,449 ,000

Rendibilidade -,672 ,237 -2,834 ,005

Rotação do ativos ,079 ,036 2,220 ,027

Tangibilidade do ativos ,155 ,054 2,865 ,004

Poupança_fiscal -,493 ,160 -3,086 ,002

Dimensão -,151 ,053 -2,826 ,005

Crescimento ,086
g 1,620 ,106

Risco do negócio ,085
g 1,530 ,127

Regressores

7,985 ,005 1,988

5,904 ,016 1,961

Excluídos

Incluídos 

2
0

0
6

MLP ,158

CP ,470

Total ,210

MLP ,150

Excluídos

Incluídos 

5,278 ,022 1,930

Excluídos

Incluídos 

6,067 ,014 1,948

Incluídos 

Excluídos

2
0

0
7

Total ,179

8,222 ,004 2,056

3,904 ,049 1,727

Excluídos

Incluídos 

Excluídos

Incluídos 

CP ,395

 

Quadro IV.3: Outputs Regressão Linear por Anos (cont.). 



 

 
 
 

 

Regressão R Square F Sig. DW Coeficientes Std. Error t Sig.
Constante ,382 ,023 16,641 ,000

Rotação do ativos -,114 ,025 -4,498 ,000

Flexibilidade financeira -,125 ,054 -2,297 ,022

Risco do negócio ,103 ,041 2,527 ,012

Crescimento -,006 ,003 -2,163 ,031

Rendibilidade -,076
e -1,384 ,167

Tangibilidade do ativos ,087
e 1,497 ,136

Dimensão -,037
e -,550 ,582

Poupança_fiscal ,031
e ,511 ,609

Constante ,143 ,014 10,484 ,000

Rotação do ativos ,185 ,016 11,526 ,000

Rendibilidade -,402 ,112 -3,592 ,000

Flexibilidade financeira -,125 ,032 -3,949 ,000

Poupança_fiscal ,641 ,281 2,279 ,023

Tangibilidade do ativos -,092
e -1,846 ,066

Dimensão -,058
e -1,056 ,292

Crescimento -,030
e -,675 ,500

Risco do negócio -,023
e -,512 ,609

Constante ,573 ,022 26,221 ,000

Flexibilidade financeira -,222 ,061 -3,629 ,000

Rendibilidade -,683 ,216 -3,160 ,002

Rotação do ativos ,084 ,028 2,942 ,004

Tangibilidade do ativos ,030
d ,511 ,610

Dimensão -,086
d -1,271 ,205

Crescimento -,105
d -1,896 ,059

Poupança_fiscal ,096
d 1,579 ,116

Risco do negócio ,083
d 1,482 ,139

Constante ,387 ,023 17,116 ,000

Rotação do ativos -,122 ,030 -4,118 ,000

Flexibilidade financeira -,139 ,051 -2,715 ,007

Risco do negócio ,103 ,038 2,691 ,008

Rendibilidade -,055
d -,997 ,320

Tangibilidade do ativos ,070
d 1,216 ,225

Dimensão ,029
d ,449 ,653

Crescimento -,004
d -,063 ,950

Poupança_fiscal ,006
d ,105 ,917

Constante ,713 ,180 3,961 ,000

Rotação do ativos ,222 ,021 10,779 ,000

Rendibilidade -,832 ,122 -6,816 ,000

Crescimento ,035 ,011 3,069 ,002

Flexibilidade financeira -,095 ,030 -3,200 ,002

Dimensão -,127 ,040 -3,198 ,002

Tangibilidade do ativos -,018
f -,419 ,675

Poupança_fiscal -,034
f -,742 ,459

Risco do negócio ,005
f ,116 ,908

Constante ,522 ,025 20,541 ,000

Rendibilidade -,978 ,226 -4,321 ,000

Rotação do ativos ,148 ,033 4,451 ,000

Flexibilidade financeira -,223 ,058 -3,869 ,000

Risco do negócio ,112 ,043 2,617 ,009

Tangibilidade do ativos ,040
e ,708 ,480

Dimensão -,068
e -1,068 ,286

Crescimento ,098
e 1,708 ,089

Poupança_fiscal -,027
e -,452 ,652

Regressores

8,654 ,004 1,863

7,240 ,008 2,069

4,679 ,031 1,955

Excluídos

Incluídos 

5,195 ,023 1,751

Excluídos

Incluídos 

Incluídos 

2
0

0
8

MLP ,112

CP

2
0

0
9

MLP ,106

CP ,525

Excluídos

Incluídos 

Excluídos

Incluídos 

6,849 ,009 1,944

10,227 ,002 1,936

Total ,161

Incluídos 

Excluídos

Excluídos

,413

Total ,092

 

Quadro IV.3: Outputs Regressão Linear por Anos (cont.). 



 

 
 
 

 

Quadro IV.3: Outputs Regressão Linear por Anos (cont.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regressão R Square F Sig. DW Coeficientes Std. Error t Sig.
Constante ,425 ,019 22,657 ,000

Rotação do ativos -,112 ,030 -3,722 ,000

Flexibilidade financeira -,158 ,052 -3,037 ,003

Rendibilidade -,045
c -,808 ,420

Tangibilidade do ativos ,047
c ,810 ,418

Dimensão ,042
c ,626 ,532

Crescimento ,105
c 1,899 ,059

Poupança_fiscal ,026
c ,419 ,675

Risco do negócio ,089
c 1,588 ,113

Constante ,738 ,193 3,823 ,000

Rotação do ativos ,217 ,021 10,405 ,000

Rendibilidade -,876 ,122 -7,189 ,000

Flexibilidade financeira -,100 ,030 -3,316 ,001

Dimensão -,132 ,043 -3,099 ,002

Tangibilidade do ativos -,059
e -1,360 ,175

Crescimento -,025
e -,610 ,542

Poupança_fiscal -,007
e -,151 ,880

Risco do negócio ,006
e ,155 ,877

Constante ,567 ,021 27,230 ,000

Rendibilidade -1,114 ,229 -4,874 ,000

Flexibilidade financeira -,250 ,058 -4,346 ,000

Rotação do ativos ,141 ,033 4,257 ,000

Tangibilidade do ativos ,001
d ,023 ,982

Dimensão -,059
d -,907 ,365

Crescimento ,072
d 1,361 ,175

Poupança_fiscal ,036
d ,605 ,545

Risco do negócio ,075
d 1,403 ,162

Regressores

2
0

1
0

MLP ,076

CP ,494

9,225 ,003 2,007

Excluídos

Incluídos 

9,602 ,002 1,980

Excluídos

Incluídos 

18,120 ,000 1,887

Incluídos 

Excluídos

Total ,165

Fonte: Elaboração Própria. 



 

 
 
 

 

Quadro IV.4: Teste da Normalidade por Anos. 

 

Statistic df Sig. Statistic df Sig.

2001 ,199 399 ,000 ,620 399 ,000

2002 ,113 399 ,000 ,929 399 ,000

2003 ,096 399 ,000 ,945 399 ,000

2004 ,093 399 ,000 ,944 399 ,000

2005 ,090 399 ,000 ,950 399 ,000

2006 ,080 399 ,000 ,959 399 ,000

2007 ,082 399 ,000 ,958 399 ,000

2008 ,083 399 ,000 ,958 399 ,000

2009 ,070 399 ,000 ,967 399 ,000

2010 ,074 399 ,000 ,963 399 ,000

2001 ,123 399 ,000 ,871 399 ,000

2002 ,133 399 ,000 ,833 399 ,000

2003 ,113 399 ,000 ,895 399 ,000

2004 ,118 399 ,000 ,878 399 ,000

2005 ,137 399 ,000 ,858 399 ,000

2006 ,119 399 ,000 ,863 399 ,000

2007 ,114 399 ,000 ,880 399 ,000

2008 ,129 399 ,000 ,819 399 ,000

2009 ,147 399 ,000 ,798 399 ,000

2010 ,153 399 ,000 ,824 399 ,000

2001 ,086 399 ,000 ,737 399 ,000

2002 ,048 399 ,029 ,972 399 ,000

2003 ,056 399 ,004 ,982 399 ,000

2004 ,065 399 ,000 ,979 399 ,000

2005 ,064 399 ,001 ,977 399 ,000

2006 ,064 399 ,000 ,981 399 ,000

2007 ,072 399 ,000 ,977 399 ,000

2008 ,050 399 ,017 ,983 399 ,000

2009 ,040 399 ,129 ,982 399 ,000

2010 ,034 399 ,200
* ,985 399 ,000

2001 ,140 399 ,000 ,778 399 ,000

2002 ,236 399 ,000 ,476 399 ,000

2003 ,119 399 ,000 ,823 399 ,000

2004 ,117 399 ,000 ,860 399 ,000

2005 ,106 399 ,000 ,884 399 ,000

2006 ,134 399 ,000 ,847 399 ,000

2007 ,139 399 ,000 ,822 399 ,000

2008 ,132 399 ,000 ,806 399 ,000

2009 ,138 399 ,000 ,862 399 ,000

2010 ,133 399 ,000 ,858 399 ,000
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Quadro IV.4: Teste da Normalidade por Anos (cont.). 

 

Statistic df Sig. Statistic df Sig.

2001 ,152 399 ,000 ,862 399 ,000

2002 ,150 399 ,000 ,878 399 ,000

2003 ,155 399 ,000 ,874 399 ,000

2004 ,169 399 ,000 ,873 399 ,000

2005 ,144 399 ,000 ,874 399 ,000

2006 ,130 399 ,000 ,875 399 ,000

2007 ,143 399 ,000 ,874 399 ,000

2008 ,158 399 ,000 ,865 399 ,000

2009 ,150 399 ,000 ,869 399 ,000

2010 ,155 399 ,000 ,873 399 ,000

2001 ,108 399 ,000 ,835 399 ,000

2002 ,113 399 ,000 ,874 399 ,000

2003 ,113 399 ,000 ,855 399 ,000

2004 ,118 399 ,000 ,858 399 ,000

2005 ,103 399 ,000 ,887 399 ,000

2006 ,104 399 ,000 ,940 399 ,000

2007 ,084 399 ,000 ,948 399 ,000

2008 ,097 399 ,000 ,947 399 ,000

2009 ,101 399 ,000 ,955 399 ,000

2010 ,143 399 ,000 ,940 399 ,000

2001 ,517 399 ,000 ,025 399 ,000

2002 ,499 399 ,000 ,026 399 ,000

2003 ,300 399 ,000 ,322 399 ,000

2004 ,449 399 ,000 ,061 399 ,000

2005 ,466 399 ,000 ,036 399 ,000

2006 ,213 399 ,000 ,714 399 ,000

2007 ,371 399 ,000 ,143 399 ,000

2008 ,406 399 ,000 ,108 399 ,000

2009 ,325 399 ,000 ,195 399 ,000

2010 ,259 399 ,000 ,406 399 ,000

2001 ,218 399 ,000 ,710 399 ,000

2002 ,203 399 ,000 ,736 399 ,000

2003 ,250 399 ,000 ,651 399 ,000

2004 ,324 399 ,000 ,309 399 ,000

2005 ,223 399 ,000 ,708 399 ,000

2006 ,218 399 ,000 ,735 399 ,000

2007 ,218 399 ,000 ,741 399 ,000

2008 ,219 399 ,000 ,744 399 ,000

2009 ,220 399 ,000 ,744 399 ,000

2010 ,220 399 ,000 ,744 399 ,000
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Quadro IV.4: Teste da Normalidade por Anos (cont.). 

 

 

 

 

Statistic df Sig. Statistic df Sig.

2001 ,494 399 ,000 ,040 399 ,000

2002 ,460 399 ,000 ,073 399 ,000

2003 ,475 399 ,000 ,085 399 ,000

2004 ,465 399 ,000 ,066 399 ,000

2005 ,455 399 ,000 ,049 399 ,000

2006 ,329 399 ,000 ,230 399 ,000

2007 ,298 399 ,000 ,222 399 ,000

2008 ,117 399 ,000 ,865 399 ,000

2009 ,113 399 ,000 ,820 399 ,000

2010 ,112 399 ,000 ,871 399 ,000

2001 ,409 399 ,000 ,107 399 ,000

2002 ,178 399 ,000 ,846 399 ,000

2003 ,165 399 ,000 ,853 399 ,000

2004 ,179 399 ,000 ,834 399 ,000

2005 ,301 399 ,000 ,347 399 ,000

2006 ,187 399 ,000 ,849 399 ,000

2007 ,190 399 ,000 ,826 399 ,000

2008 ,203 399 ,000 ,788 399 ,000

2009 ,216 399 ,000 ,778 399 ,000

2010 ,256 399 ,000 ,581 399 ,000

2001 ,297 399 ,000 ,349 399 ,000

2002 ,199 399 ,000 ,605 399 ,000

2003 ,224 399 ,000 ,628 399 ,000

2004 ,212 399 ,000 ,644 399 ,000

2005 ,208 399 ,000 ,648 399 ,000

2006 ,226 399 ,000 ,598 399 ,000

2007 ,205 399 ,000 ,686 399 ,000

2008 ,214 399 ,000 ,617 399 ,000

2009 ,212 399 ,000 ,668 399 ,000

2010 ,212 399 ,000 ,631 399 ,000

Anos

Kolmogorov-Smirnov
a

Shapiro-Wilk

P
o

u
p

a
n

ç
a
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is

c
a

l
F

le
x
ib

il
id

a
d

e
 f
in

a
n

c
e

ir
a

R
o

ta
ç
ã

o
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o
 a

ti
v
o

s

*. This is a lower bound of the true significance.

a. Lilliefors Significance Correction

Fonte: Elaboração Própria. 



 

 
 
 

 

ANEXO V: Resultados ANOVA 

Quadro V.1: ANOVA Global Harmonizada (2001 - 2010). 

 

 

Quadro V.2: ANOVA Global Harmonizada (2010). 

 

 

ANEXO VI: Resultados Convergência 

Quadro VI.1: Output Convergência. 

 

Sum of 

Squares
df

Mean 

Square
F Sig.

Between Groups 1,719 9 ,191 3,176 ,001

Within Groups 239,885 3990 ,060

Total 241,604 3999

Between Groups 2,222 9 ,247 6,814 ,000

Within Groups 144,569 3990 ,036

Total 146,791 3999

Between Groups ,395 9 ,044 ,594 ,803

Within Groups 294,863 3990 ,074

Total 295,258 3999D
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Sum of 

Squares
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Mean 

Square
F Sig.

Between Groups 0,340 5 ,068 1,465 ,204

Within Groups 7,604 164 ,046

Total 7,944 169

Between Groups 0,107 5 ,021 0,550 ,738

Within Groups 6,406 164 ,039

Total 6,514 169

Between Groups ,191 5 ,038 ,568 ,724

Within Groups 11,025 164 ,067

Total 11,216 169

D
ív

id
a 
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ív
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D
ív

id
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To
ta

l

KS SW

Dívida de MLP ,213 -,001 -1,471 ,180 2,454 ,200
* ,664

Dívida de CP ,737 -,003 -4,733 ,001 1,906 ,200
* ,573

Dívida Total ,865 -,006 -7,147 ,000 1,957 ,200
* ,486

Variáveis
Teste de Normalidade

DWSig.tCoef.R square

Fonte: Elaboração Própria. 

Fonte: Elaboração Própria. 


