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Resumo 

Este estudo tem como principal objectivo investigar se a presença do Estado na 

estrutura accionista tem impacto no custo da dívida das empresas. 

Se por um lado, o Estado pode ter um efeito “garantia” no financiamento das 

empresas públicas levando a uma redução do custo da dívida, o pior desempenho 

financeiro de algumas destas empresas pode levar a que o efeito seja o inverso, sendo 

o custo de financiamento das empresas públicas superior.   

A partir de uma amostra de 200 empresas do sector dos transportes de 

passageiros na Europa no período de 2005 a 2012, analisou-se se as empresas públicas 

apresentam um custo de financiamento superior ou inferior ao das empresas privadas. 

Os resultados encontrados revelam que as empresas públicas do sector dos transportes 

apresentam um custo da dívida superior ao das empresas privadas. O mau desempenho 

financeiro destas empresas, assim como os maiores custos de agência podem justificar 

tal resultado. Mesmo no período de crise financeira, onde a garantia das empresas pode 

ter maior valor, as empresas públicas continuam a apresentar um custo da dívida 

superior. Encontrou-se ainda que no caso das empresas públicas mais alavancadas o 

custo do financiamento ainda é superior. 

Os resultados apontam todos para os fundamentos do risco moral e da baixa 

performance das empresas públicas como factor de aumento do custo da dívida para as 

empresas públicas, independentemente do período económico e das dificuldades 

financeiras das empresas. 

Palavras-chave: Custo da dívida, Empresas públicas e privadas, Performance, Crise, Transportes. 
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Abstract 

This study aims to investigate whether the state's ownership has an impact on 

the cost of debt.  

On one hand, the state ownership can have an effect of "guarantee" in the 

financing of state owned enterprises (SOEs), leading to a reduction in the cost of debt, 

on the other hand, the worst financial performance of some of these companies can 

lead to the opposite effect, with a higher cost of financing for the state owned 

companies. 

From a sample of 200 companies in the passenger transport sector in Europe in 

the period 2005-2012, it was investigated if the SOEs have a higher or lower cost of 

funding as regard to non-state owned enterprises. The results showed that SOEs in the 

transport sector have a higher cost of debt than non-state owned enterprises. The poor 

financial performance of these companies, as well as the higher agency costs may justify 

such results. Even in the financial crisis period, in which the guarantee of the companies 

may have greater value, SOEs continued to have a higher cost of debt. It was found that 

even in the case of the SOEs more leveraged, the cost of financing is even higher. 

All the results point to the fundamentals of moral hazard and poor performance 

of SOEs as a factor for increasing the cost of debt for SOEs, regardless of the economic 

periods and the financial difficulties of the companies.  

Keywords:  Cost of debt, State Owned Enterprises and Non-State Owned Enterprises, 

Performance, Crisis, Transports. 
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1. Introdução 

O impacto do Estado na estrutura accionista no custo da dívida das empresas é a 

questão empírica em investigação. O objectivo principal do estudo passa por perceber se 

existe por parte dos credores a percepção que as empresas públicas correm menor risco de 

crédito (efeito garantia do Estado), concedendo taxas de juro mais baixas, ou, se pelo 

contrário, o pior desempenho financeiro destas empresas leva a que estas tenham de 

assumir custos de financiamento mais elevados. Por outro lado, pretende-se também 

analisar o efeito do Estado como accionista no custo da dívida durante os anos de crise, 

uma vez que este pode ser afectado pela incerteza dos mercados da dívida pública e pela 

valorização da garantia em anos de crise.   

Borisova et al. (2013) referem que a garantia implícita constitui uma segurança dada 

aos credores  em cumprir os pagamentos no caso de uma empresa pública entrar em 

incumprimento e que isso pode explicar um custo inferior da dívida nas empresas públicas. 

Já Shailer e Wang (2015) para além da garantia implícita sugerem que as relações políticas 

dos bancos com o Estado podem originar favorecimentos às empresas públicas. No entanto 

ambos admitem que a performance inferior das empresas públicas pode aumentar o custo 

da dívida das mesmas.   

 A motivação para este estudo passa pelo actual tema das privatizações no sector 

dos transportes públicos em Portugal. A dívida do sector em Portugal, ronda os 12,6 mil 

milhões de euros em 20141, aliada aos subsídios atribuídos às empresas públicas de 

                                                      
1 DGTF 2014.  
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transporte, fizeram que perante a crise da dívida pública, países como Portugal 

procedessem a privatizações das empresas de transporte público.  

 Apesar das divergentes opiniões quanto aos benefícios da privatização, os estudos 

têm persuasivamente demonstrado que as empresas privatizadas conseguem ser mais 

lucrativas e eficientes (Estrin et al., 2009, Megginson e Netter, 2001). No entanto o Estado 

continua a ter um papel significativo em vários sectores, incluindo os transportes públicos. 

A presença do Estado no tecido empresarial tem sido um tema estudado em 

diferentes vertentes, nomeadamente no que respeita o desempenho financeiro das 

empresas públicas vs. empresas privadas. Relativamente à influência da presença do Estado 

no custo da dívida, a literatura divide-se entre aqueles que defendem que as empresas 

públicas apresentam um custo de financiamento inferior devido ao efeito “garantia” e os 

que acreditam que o efeito é inverso tendo em conta o pior desempenho e os maiores 

custos de agência destas empresas. O impacto do Estado no custo da dívida torna-se assim 

uma questão predominantemente empírica.  

Assim, a partir de uma amostra de 200 empresas do sector dos transportes de 

passageiros que abrangem 16 países Europeus no período de 2005-2012 este estudo 

pretende constituir uma evidência empírica do efeito da presença do Estado no custo da 

dívida das empresas. Este estudo segue alguns traços do estudo de Borisova et al. (2013), 

quanto à utilização de uma variável dummy quando a empresa é pública e quanto à 

verificação do impacto da crise.  

O trabalho está organizado em 5 capítulos. No capítulo 2 apresenta-se a revisão da 

literatura e colocam-se as hipóteses de estudo; o capítulo 3 abordará a descrição da 
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amostra, das variáveis e da metodologia aplicada no estudo. No capítulo 4 são descritos os 

resultados dos testes das hipóteses de estudo. Por último o capítulo 5 assentará na 

discussão dos resultados e nas limitações do estudo e propostas de investigação futura. 
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2. Revisão da Literatura 

2.1. Questão Empírica 

A literatura identifica várias diferenças entre as empresas em que o Estado é 

accionista e as empresas privadas, na performance, nos objectivos, nas garantias das 

empresas, entre outras. Essas diferenças demonstram ter impacto no custo da dívida. As 

evidências dos estudos empíricos realizados mostram resultados contraditórios e variam 

conforme as condições dos países e das especificidades das empresas.  

No âmbito do impacto da estrutura accionista nas empresas, os mais variados 

autores têm baseado a sua análise sobretudo na eficiência e a na estrutura de capital, antes 

e depois de privatizadas, sendo os resultados mais persistentes os de pior performance e 

maior endividamento das empresas públicas. Como fundamentação do endividamento das 

empresas públicas, Dewenter e Malatesta (2001) apresentam duas motivações para as 

empresas públicas serem mais endividadas: a primeira é devida as mesmas não se poderem 

financiar através do mercado accionista, a não ser quando acontece a privatização da 

empresa e a segunda motivação é o facto das empresas públicas usufruírem da garantia do 

Estado e por isso conseguirem taxas de empréstimos mais favoráveis. 

Borisova e Megginson (2011) analisam no seu estudo qual o impacto da privatização 

das empresas nos custos de financiamento das mesmas no mercado. Os autores referem 

que se por um lado o facto do Estado como accionista, pode levar a empresa a ter custos 

da dívida inferiores, tendo em conta a garantia implícita do Estado por criar expectativa de 

salvaguarda em caso de incumprimento, por outro lado o facto das empresas públicas 

serem menos eficientes pode causar maiores custos da dívida. Nesse estudo, realizado a 
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nível europeu, verificou-se que o custo da dívida calculado através dos spreads das 

obrigações é superior nas empresas que estão a ser privatizadas a medida que a 

participação do Estado diminui. No entanto, aquelas que foram totalmente privatizadas 

tinham custos da dívida inferiores às parcialmente privatizadas, o que é atribuído ao 

aumento do lucro e da eficiência quando se verifica a privatização completa. 

Sanchez-Ballesta e Garcia-Meca (2011) realizaram o seu estudo com base numa 

amostra de empresas espanholas cotadas e ao contrário de Borisova e Megginson (2011), 

compararam no seu estudo utilizando empresas públicas e privadas e não a comparação 

antes e depois da privatização. Os autores concluíram que as empresas públicas 

apresentam custos de dívida inferiores, prevalecendo o efeito garantia. 

Da mesma forma Borisova et al. (2013) estuda o impacto do governo como 

accionista nos custos da dívida, mas utiliza uma amostra de empresas de 43 países da 

Europa, da América do Norte e da Asia. Os resultados indicam que as empresas em que o 

governo tem participação têm maior custo da dívida consistente com a baixa performance 

das empresas públicas, mas em anos de recessão económica o efeito da garantia implícita 

é dominante e logo o efeito no custo da dívida passa a ser positivo. Contrariamente, Shailer 

e Wang (2015), no seu estudo sobre empresas cotadas chinesas encontraram evidências 

que as empresas com participação do governo têm menor custo da dívida em comparação 

com as empresas privadas e que o factor governo é ainda mais benéfico quando as 

empresas públicas enfrentam dificuldades financeiras. A redução do custo da dívida nas 

empresas públicas chinesas mostra a importância do papel do governo no seu 
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financiamento e ajuda a explicar o porque da prevalente envolvência do governo nas 

empresas.  

2.2. Fundamentação  

2.2.1. Custos inferiores da dívida 

 Garantia implícita 

Devido aos objectivos políticos e sociais das empresas públicas, estas enfrentam muitas 

vezes maiores casos de dificuldades financeiras. Tendo em conta que são na maior parte das 

vezes empresas que se encontram em sectores estratégicos, o Estado acaba por intervir de 

forma a apoiar estas empresas (Picot e Kaulmann, 1989). Em concordância com isso Faccio et 

al. (2006) notam que as empresas com ligações políticas são mais endividadas do que as que 

não têm ligações políticas, mas que também estão mais propícias à injecção de liquidez pelo 

governo quando se encontram em falência ou próximas da falência. A par com esse 

raciocínio Brown e Dinç (2011) explicam que apesar dos bancos detidos pelo governo terem 

pior performance, o governo propende a subsidiá-los frequentemente através da 

recapitalização e devido a isso há menos bancos detidos pelo governo em incumprimento. 

Consequentemente, segundo Borisova et al. (2013), os credores podem ter a percepção que 

existe uma baixa probabilidade de incumprimento das empresas públicas ou que em caso 

de incumprimento o governo garante os pagamentos em falta e por isso considera um custo 

da dívida inferior para essas empresas.  

Relações políticas  

De acordo com Chen et al. (2011) as empresas públicas chinesas são favorecidas 

pelas instituições financeiras, onde o sistema financeiro é maioritariamente dominado por 
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bancos detido pelo governo. Um banco pode tomar decisões baseadas na ideologia política 

ou os gestores do banco podem ter objectivos pessoais que não os objectivos do banco 

levando-os a preferir as empresas públicas (Shailer e Wang, 2015). Os bancos privados 

podem também ter preferências por empresas detidas pelo governo, concedendo às 

mesmas empréstimos favoráveis. Com isto os bancos privados podem ter como objectivo 

construírem relações benéficas com os políticos e no futuro terem acesso a contratos 

lucrativos (Butler et al., 2009). 

2.2.2. Custos superiores da dívida: 

Risco Moral 

Se por um lado a garantia implícita do governo referida por Borisova e Megginson 

(2011) cria a expectativa de menor risco de incumprimento e reduz o custo da dívida, por 

outro lado o facto das empresas públicas serem menos propícias de entrarem em falência 

ou de serem adquiridas por aquisição hostil (Wintrobe, 1987) pode aumentar o risco moral 

e os custos de agência, visto que os accionistas e gestores usufruem dos benefícios da 

empresa enquanto apresenta boa performance ao passo que o governo e os contribuintes 

suportam a empresa em caso de dificuldades financeiras. Tal risco moral dos gestores pode 

levar ao aumento do custo da dívida (Lin et al., 2011).  

Performance 

Vários são os estudos que demonstram uma pior performance por parte das 

empresas públicas e apresentam evidência de menor eficiência (Picot e Kaulmann, 1989, 

Boardman e Vining, 1989), tendem a mostrar excesso de trabalho intensivo e que são mais 

alavancadas que as empresas privadas (Dewenter e Malatesta, 2001). As teorias que 
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fundamentam essa diferença de performance são classificadas em três categorias por 

Arocena e Oliveros (2012): teoria de agência, direitos de propriedade e a escolha pública. 

A teoria da agência assenta numa relação contratual principal-agente, deste modo 

José Arcas e Bachiller (2008) afirmam que as empresas públicas apresentam dois principais, 

que são os eleitores e o governo, enquanto as empresas privadas apresentam apenas como 

principal os accionistas. Desta relação de contrato, as empresas públicas são pouco 

monitorizadas, devido às empresas públicas não serem consideradas “market players” 

como no caso das empresas privadas (Sheshinski e López-Calva, 2003, Savickaite et al., 

2011). A pouca monitorização dos gestores públicos leva a menos incentivos para 

apresentarem melhores resultados e maximizarem a eficiência. 

A teoria dos direitos de propriedade argumenta (Arocena e Oliveros, 2012) que os 

gestores não são responsáveis pelas consequências económicas das suas decisões, o que 

reduz o incentivo aos gestores em melhorar a eficiência da empresa. Para além disso, o 

facto das empresas públicas serem menos propícias de entrarem em falência, serem 

adquiridas ou por serem adquiridas por aquisição hostil, faz com que os gestores públicos 

tenham menos incentivos em melhorar a performance da empresa (Wintrobe, 1987). 

A teoria da escolha pública sugere que os gestores públicos e os governantes estão 

mais preocupados em atingir os seus próprios objectivos, como poder e prestígio, e não nos 

objectivos da empresa (Arocena e Oliveros, 2012, Shaw, 2002). Resumidamente as 

empresas públicas podem ser geridas para a obtenção de resultados eleitorais (Wintrobe, 

1987), onde os governantes nomeiam os gestores públicos por estes serem leais ao partido 

no poder e não pela competência (Picot e Kaulmann, 1989). 



CHRISTIAN ABREU O IMPACTO DA ESTRUTURA ACCIONISTA NO CUSTO DA DÍVIDA: EMPRESAS PÚBLICAS VS. EMPRESAS PRIVADAS 

9 
 

Apesar dos benefícios da privatização, como por exemplo, o aumento do lucro e da 

eficiência das empresas (José Arcas e Bachiller, 2008, Dewenter e Malatesta, 2001), Krueger 

(1990) argumenta a presença do Estado no controlo de serviços públicos básicos como 

solução às falhas de mercado, este tipo de pensamento tem levado ao debate 

relativamente às diferenças dos objectivos entre as empresas públicas e privadas. Tian 

(2001), Dewenter e Malatesta (2001) e Bozec et al. (2002) comentam nos seus estudos que 

enquanto a maximização do valor da empresa é o principal objectivo nas empresas 

privadas, nas empresas públicas o bem-estar social e os objectivos políticos estão em 

primeiro lugar. De acordo com Shleifer e Vishny (1994), os governantes através das 

empresas públicas transferem recursos para os eleitores, por exemplo através da criação 

em excesso de emprego nessas empresas, com impacto nos resultados da empresa, ou seja, 

as empresas públicas respondem às exigências dos eleitores (González‐Páramo e Cos, 

2005).  

Dado às empresas públicas terem pior performance e consequentemente piores 

resultados, de acordo com Crabbe e Fabozzi (2002) irão ter custos da dívida superior devido 

a rendibilidade estar altamente associada à capacidade da empresa pagar os empréstimos. 

2.2.3. Crise financeira 

Devido a importância da crise financeira que teve início em 2007, várias análises 

foram realizadas com o objectivo de esclarecer as causas e efeitos da mesma, ainda assim, 

os estudos que reflectem sobre financiamento das empresas públicas durante a crise é 

limitado. 



CHRISTIAN ABREU O IMPACTO DA ESTRUTURA ACCIONISTA NO CUSTO DA DÍVIDA: EMPRESAS PÚBLICAS VS. EMPRESAS PRIVADAS 

10 
 

Como consequência da escassez de financiamento existente no mercado resultante 

da crise iniciada em 2007, de forma de ajudar a economia os países europeus tomaram 

medidas expansionistas (Fontana e Scheicher, 2010) e por sua vez assistiu-se portanto a um 

aumento da dívida pública e de privados. Como resultado surgiu o receio de uma crise da 

dívida pública devido ao sobre-endividamento de alguns países e do contágio da dívida 

soberana na zona euro. Tudo isto acabou por aumentar o risco de crédito e as restrições ao 

financiamento. 

 Ivashina e Scharfstein (2010) investigaram o efeito da incerteza no sistema 

financeiro, que surgiu em 2008, na oferta de crédito às empresas. Os autores revelaram que 

durante a crise financeira o montante de novos empréstimos contratados diminui 

consideravelmente independente da tipologia dos mesmos. A diminuição pode significar 

uma diminuição na procura de financiamento, resultado do abrandamento dos planos de 

expansão das empresas, dada a conjuntura económica desfavorável, mas deve-se 

fundamentalmente à redução do crédito dado pelas instituições financeiras. Os autores 

salientam ainda o impacto da redução da oferta de crédito no aumento das taxas de juro  

praticadas pelas instituições financeiras.  

 Santos (2011) à semelhança de Ivashina e Scharfstein (2010) verificou através da 

comparação dos spreads nas empresas que recorreram a empréstimos, antes e durante a 

crise do subprime, no mesmo banco (de forma a controlar outros factores que possam 

afectar o custo do empréstimo), que as empresas pagaram spreads mais altos durante a 

crise subprime e que o montante dos empréstimos também foi inferior. 
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 Borisova et al. (2013), obteve como resultado do seu estudo que o impacto do 

governo como accionista no custo da dívida difere durante a recente crise financeira 

(abrangendo os anos 2008, 2009, e 2010). A medida que as condições económicas se 

deterioram a probabilidade de incumprimento aumenta e portanto a importância da 

garantia do governo aumenta, o que possibilita um efeito na redução dos custos da dívida. 

Enquanto nos anos que não são considerados de crise financeira as empresas públicas 

estavam associadas a maiores custos da dívida. 

Sintetizando, apesar do condicionamento do acesso ao crédito a partir de 2007 

devido da crise financeira, as empresas públicas segundo Borisova et al. (2013) foram 

beneficiadas pela expectativa criada na garantia dos governos. Suportando assim a teoria 

que existe uma garantia implícita que só tem valor em caso de crise financeira. 

2.3. Sector dos Transportes Públicos 

Os transportes públicos são definidos como “um serviço prestado por empresas 

públicas ou privadas, que está disponível para todas as pessoas que pagam a tarifa 

prescrita. Nas áreas urbanas, os sistemas de transporte público típicos são os autocarros, 

metro, comboio regional e outros modos de operar em linhas/rotas estabelecidas e horários 

divulgados” (Vuchic, 2002) 

Segundo a UTPI2 (International Association of Public Transport) aproximadamente 

57 mil milhões de viagens de passageiros foram realizadas na União Europeia em 20123.  

                                                      
2 Os dados referidos segundo a UITP são referentes à EU 28 sobre os serviços de transportes públicos de curta 
distância (urbanos e metropolitanos) excluindo os transportes de longa distância.  
3 UITP 2014b.  
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O sector dos transportes públicos emprega cerca de 2 milhões de pessoas. Contribui 

entre 1%-1.2% (€130-150 mil milhões) no produto interno bruto (PIB), com um 

investimento anual público de cerca de 0.5 (€40 mil milões) do PIB4. 

Conforme a UTPI, em 2009 devido a crise financeira verificou-se uma quebra de 1.7% 

no número de viagens em comparação com 2008. A redução da actividade económica e o 

aumento do desemprego reduziram a necessidade de mobilidade e consequentemente a 

procura por transportes públicos.  

Performance 

A literatura assinala que tal como nos estudos em geral que são realizados no âmbito 

da comparação de performance das empresas públicas e privadas, que no sector dos 

transportes também verifica-se que as empresas públicas têm uma performance inferior. 

Ottoz et al. (2009) usando uma base de dados de empresas italianas e Roy e Yvrande-Billon 

(2007) utilizando uma base de dados de empresas francesas na indústria dos transportes 

públicos locais,  obtiveram como resultados que as empresas privadas eram mais eficientes 

do que as empresas públicas. No entanto Odeck e Alkadi (2001) não encontrou nenhuma 

diferença significativa entre as empresas públicas e privadas nos transportes públicos de 

autocarros. 

 Boitani et al. (2013), com uma amostra que abrangeu empresas de nove países da 

Europa Ocidental, na área dos transportes públicos, verificou que a questão da participação 

do governo neste sector tem um impacto negativo nas empresas públicas, assim como nas 

                                                      
4 UITP. 2014a.  
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empresas mistas (públicas e privadas) em comparação com as empresas privadas. Como tal 

o autor argumenta que a privatização pode ser vista como uma solução, mas apenas se o 

sector privado exercer a função dominante de produção devido ao também inferior 

desempenho das empresas mistas. 

 Financiamento 

 Muitos serviços públicos não arrecadam rendimentos suficientes porque a sua 

provisão é considerada como necessária. Os transportes públicos arrecadam rendimentos, 

mas apesar disso são subsidiados. O défice do sector não é imputado ao utilizador e sim ao 

contribuinte. 

 Ubbels et al. (2001) Ubbels e Nijkamp (2002) apresentam três justificações como 

causa dos transportes públicos serem subsidiados. Em primeiro lugar, o transporte público 

pode ser uma indústria de custo decrescente, com custos fixos altos e custos variáveis 

baixos, operando maioritariamente abaixo da sua capacidade, o que originam défices. O 

segundo argumento são as externalidades do uso de transportes públicos (ex: menos 

poluição, ruído e congestionamento). E por último a equidade na redistribuição dos 

rendimentos, subsidiando os transportes públicos e indirectamente a classe mais pobre. 

2.4. Hipóteses do Estudo 

Entre a garantia implícita, as relações políticas, a performance e ao risco moral, é 

difícil medir o peso de cada um destes efeitos nas empresas públicas. Porém a importância 

do sector dos transportes leva a acreditar que o governo não irá acabar com as empresas 

públicas de transportes, irá antes subsidia-las, logo não deixará que estas entrem em 
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incumprimento. Em outras palavras, a garantia implícita sofre um aumento de valor dada a 

importância do sector daí a hipótese 1 reforçar essa ideia: 

Hipótese 1 - O custo da dívida é mais baixo para as empresas públicas em comparação com 

as privadas. 

 Nos anos de crise considerados no estudo (2009, 2010 e 2011, 2012) é expectável 

que o custo da dívida aumente (Ivashina e Scharfstein, 2010), com o aumento do risco de 

crédito nos mercados financeiros e daí Borisova et al. (2013) considera que o valor da 

garantia implícita do governo aumenta e que portanto o custo da dívida seja inferior nas 

empresas públicas. No entanto a crise da dívida pública pode ter colocado em causa a 

capacidade de vários países fazerem face a dívida pública e portanto a dívida das empresas 

públicas. Verifica-se a dúvida na hipótese 2, a posição do governo accionista é valorizada ou 

desvalorizada perante a crise financeira. Tendo em conta os resultados contraditórios não 

se coloca sinal relativamente ao impacto da crise ao custo da dívida. Assim coloca-se a 

seguinte hipótese: 

Hipótese 2 – A crise financeira terá um impacto no custo da dívida das empresas públicas  
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3. Amostra e Metodologia 

3.1. Descrição da amostra 

Os dados da amostra de empresas foram obtidos através da base de dados 

Amadeus, pertencente ao Bureau Van Dijk. O sector escolhido para a amostra é o sector de 

transportes públicos para passageiros, para um período de 8 anos, de 2005 a 2012.  

A amostra é constituída por 200 empresas, 63 públicas e 137 privadas, inicialmente 

com 1600 observações, após serem retirados os outliers5, obtiveram-se 1568 observações. 

A amostra abrange 16 países europeus (Anexo 1). Apenas 3 são empresas cotadas e as 

restantes são não cotadas. 

A definição de empresas pública para o estudo são as empresas que apresentam 

como último accionista alguma Autoridade pública, Estado ou Governo, precisando de 

controlar pelo menos 50.01% para ser considerada empresa pública6. 

No que toca às empresas privadas o último accionista não é nenhuma entidade 

ligada ao Estado, do próprio país ou de fora. 

O sector de transportes público de passageiros está representado pelo Transporte 

ferroviário de passageiros, interurbano (NACE7 491); outros transportes terrestres de 

passageiros (NACE 493) e Transporte fluvial de passageiros (NACE 503). 

 

                                                      
5 Definidos como valores para cima do percentil 99% e abaixo do percentil de 1%. 
6 A base de dados Amadeus apenas contém para cada empresa, a percentagem de participação à data da 
última actualização da base. 
7 Statistical Classification of Economic Activities in the European Community, Rev. 2 (NACE) 
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3.2. Metodologia 

O seguinte modelo é o modelo de análise principal, pois é a base para todos os 

outros. A partir deste modelo será possível analisar a hipótese H1, através do sinal do 

coeficiente e da significância da variável pública (Pub). Caso o sinal do coeficiente for 

positivo as empresas públicas têm maior custo de dívida que as privadas, caso for negativo 

verifica-se o contrário.   

Cost of debtit= β0 + β1 Pubi + β2 ROAit+ β3 AssetTurnoverit + β4 Sizeit + β5 Levit + β6 Currentit 

+ β7 Tanit + β8 NegCPit + Σ βPaísi + Σ βAno + εit                                                                                                 (1)  

A variável dependente (Cost of debt) é o custo da dívida da empresa, calculada com 

os juros pagos para o ano em questão a dividir pela média da dívida financeira (Equação 2) 

(de longo e curto prazo) do ano em questão e do ano anterior8 (Bliss e Gul, 2012, Francis et 

al., 2005, Pittman e Fortin, 2004). 

𝐶𝑜𝑠𝑡 𝑜𝑓 𝑑𝑒𝑏𝑡 =
𝐽𝑢𝑟𝑜𝑠 𝑝𝑎𝑔𝑜𝑠𝑡

𝐷í𝑣𝑖𝑑𝑎 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑒𝑖𝑟𝑎𝑡−1+  𝐷í𝑣𝑖𝑑𝑎 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑒𝑖𝑟𝑎𝑡
2

                                  (2) 

A variável dummy Pub é uma variável independente que assume um papel 

preponderante, pois funcionara como base de comparação entre as empresas públicas e 

privadas. A variável assumira o valor 1 se a empresa for pública, ou seja se o ultimate owner 

for uma entidade estatal e 0 caso for privada. 

                                                      
8Alguns estudos sobre o custo da dívida usam o spread das obrigações, no entanto não foi possível usar devido 

a dificuldade de encontrar um número suficiente de obrigações emitidas por empresas do único sector em 
questão. 
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As variáveis de controlo que foram incluídas são aquelas que foram significativas nos 

custos da dívida em outros estudos (Pittman e Fortin, 2004, Sanchez-Ballesta e Garcia-

Meca, 2011, Shailer e Wang, 2015).  

O AssetTurnover (rotação do activo, calculado pela divisão dos proveitos 

operacionais9 sobre o activo) e o ROA (rendibilidade operacional do activo, o resultado 

operacional, o EBIT sobre o activo) estão incluídos como medidas de eficiência e de 

performance, com significância em outros estudos (Bliss e Gul, 2012, Dhaliwal et al., 2008, 

Shailer e Wang, 2015). 

A dimensão da empresa, a variável Size, é mensurada pelo logaritmo do activo. Fama 

e French (1993) referem a dimensão como um dos factores que explica a variação no 

retorno de obrigações.  

O Lev (alavancagem), calculado pelo rácio do total do passivo sobre o total do activo, 

está incluída no modelo para controlar as diferenças de estrutura de capital das empresas.  

A variável Current, liquidez corrente, é a divisão do activo corrente sobre o passivo 

corrente, é um indicador usado pelos analistas de crédito na avaliação de crédito das 

empresas  (Neves, 2012) com impacto no custo da dívida. 

A variável Tan (tangibilidade) é calculada através do rácio dos activos tangíveis sobre 

o total de activos, serve de controlo para as diferenças na estrutura de activos de empresas, 

onde as empresas com maior tangibilidade apresentam menor risco perante os credores 

(Titman e Wessels, 1988). 

                                                      
9 Devido a impossibilidade da obtenção dos dados das vendas das empresas do Reino Unido por parte da Base 
de dados Amadeus, a rotação do activo foi calculada com os proveitos operacionais em vez do habitual rácio 
com as vendas. 
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Foi discriminada numa variável dummy (NegCP) quando o valor do capital próprio é 

negativo para reflectir que a empresa atravessa dificuldades financeiras e incorrer em 

custos de empréstimos mais elevados (Graham et al., 1998). 

Tanto para o país como para os anos foram usadas variáveis dummies como variáveis 

de controlo. Para além disso num segundo modelo foi introduzida uma variável dummy, 

AnosCrise, com valor 1 para os anos crise (2009, 2010, 2011, 2012) e zero para os restantes, 

com o objectivo de estudar o impacto da crise no custo da dívida, tal como apresentado nos 

modelos seguintes: 

Cost of debtit= β0 + β1 Pubi + β2 AnosCrisei + β3 ROAit+ β4 AssetTurnoverit + β5 Sizeit + β6 

Levit + β7 Currentit + β8 Tanit + β9 NegCPit + Σ βPaísi + εit                                                            (3)  

Para o teste da hipótese 2, perceber as diferenças do impacto da crise nas empresas 

públicas, foram ainda incluídas várias variáveis resultantes de interacções no modelo 4:  

Cost of debtit= β0 + β1 Pub*NãoCrise + β2 Priv*NãoCrise + β3 Pub*AnosCrise + β4 ROAit+ β5 

AssetTurnoverit + β6 Sizeit + β7 Levit + β8 Currentit + β9 Tanit + β10 NegCPit + Σ βPaísi + εit         (4)                            

Com as novas variáveis introduzidas no modelo seguinte (4), pretende-se saber qual 

o impacto da crise no custo da dívida nas empresas públicas, a partir das interacções usadas 

neste modelo a base de comparação serão as empresas privadas em período de crise. 

Portanto a variável Pub*AnosCrise servirá como explicação do impacto da crise nas 

empresas pública em relação às empresas privadas também nos anos considerados como 

crise. 
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No modelo (5) também foram incluídas várias variáveis resultantes de interacções, 

mas desta vez com o objectivo de perceber as diferenças do custo da dívida no período de 

não crise. 

Cost of debtit= β0 + β1 Pub*NãoCrise + β2 Priv*AnosCrise + β3Pub*AnosCrise + β4 ROAit + β5 

Sizeit + β6 Levit + β7 Currentit + β8 Tanit + β9 AssetTurnoverit + β10 NegCPit + Σ βPaísi + εit        (5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Neste modelo através das interacções introduzidas a base de comparação passa a 

ser as empresas privadas em anos considerados em que não há crise, sendo assim o 

coeficiente da variável Pub*NãoCrise funcionara desta vez como a variável de interesse, 

quanto ao impacto no custo da dívida da empresa ser pública face as privadas em anos não 

considerados de crise.  

Uma vez tendo a amostra pronta para análise, passou-se para uma fase de 

tratamento e estudo estatístico da informação recolhida na base de dados. Numa primeira 

fase, foi realizado o tratamento dos dados, onde foram calculados os diversos rácios a partir 

dos valores absolutos obtidos pela base de dados, foi realizada uma análise descritiva dos 

dados que permitiu determinar os outliers, definidos como valores para cima do percentil 

99% e abaixo do percentil de 1%. 

Antes de realizar a análise dos dados, foram efectuados testes de diferença de 

média, para perceber o comportamento das variáveis separadamente. Depois disso foi 

realizada a análise multivariada, com a aplicação do método pooled OLS na estimação da 

regressão.  
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O software estatístico usado para o tratamento da informação, para a construção 

dos modelos e, por fim, para a análise estatística foi o STATA versão 12,0. 

3.2.1. Teste de robustez  

 Com vista a implementar um procedimento de verificação adicional de robustez 

dos resultados na estimação da regressão, irá ser realizado um novo teste, tendo como 

referência o método dos matching estimator sugerido por Abadie et al. (2004). O objectivo 

é diminuir a dependência do modelo paramétrico das inferências casuais (Ho et al., 2007). 

A análise pelo matching estimator desenvolvida por Abadie e Imbens (2002) tem por 

objectivo encontrar observações semelhantes para múltiplas variáveis simultaneamente, 

como também ajusta para o enviesamento, que aumenta quando as observações 

emparelhadas não são idênticas, como no caso das covariáveis contínuas. 

Para a presente análise foram consideradas como variáveis de controlo o Lev, ROA 

e o Size, visto que são as que mais representam as características financeiras das empresas. 

Através das variáveis de controlo introduzidas no modelo, foram emparelhadas as 

observações das empresas públicas e privadas, por exemplo uma observação de uma 

empresa pública é emparelhada com uma observação de uma empresa privada para o Lev, 

o ROA e o Size que sejam semelhantes, ou seja à menor distância possível nestas variáveis.  

Foram utilizados 4 correspondentes (matches). Neste tipo de abordagem é 

importante não depender de pouca informação e ao mesmo tempo não introduzir 

informação que não seja suficientemente similar, isto é deve-se tentar obter um equilíbrio 

no número de correspondentes utilizados (Abadie et al., 2004). 
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4. Resultados 

4.1. Estatística descritiva 

Tabela 1 Estatística descritiva 

 

A estatística descritiva apresenta o principal sumário das variáveis dependentes e 

independentes usadas nas regressões mais a frente. Como a análise consiste em duas 

partes, comparação das empresas públicas e privadas, o sumário da estatística descritiva 

será exposto separado. 

 A média do custo da dívida da amostra completa é de 0.069. A média do custo da 

dívida para as empresas públicas foi 0.015 vezes superior às privadas (0.08 e 0.065 

respectivamente). Em média, tanto o ROA como o Asseturnover e o Current foram inferiores 

para as empresas públicas em relação às privadas, em conformidade com a literatura que 

apontam para a pior performance nas empresas públicas. A variável Size desta vez não foi 

logaritmizada, foram usados os valores absolutos, para se conseguir uma percepção mais 

 Amostra completa Empresas Públicas Empresas Privadas 
Diferença de 

médias 
 (n=1568) (n=484 ) (n=1084 ) 

Variáveis: Média Desv. Padão Mediana Média Desv. Padrão Mediana Média Desv. Padrão Mediana 
 

Costofdebt 0.069 0.073 0.051 0.080 0.091 0.053 0.065 0.063 0.050 0.015*** 

ROA 0.015 0.143 0.029 -0.060 0.199 -0.003 0.049 0.090 0.041 -0.109*** 

Lev 0.704 0.415 0.691 0.782 0.668 0.700 0.669 0.214 0.686 0.113*** 

Tan 0.564 0.249 0.611 0.684 0.204 0.727 0.510 0.249 0.523 0.174*** 

Current 1.164 1.155 0.961 1.136 1.340 0.830 1.177 1.062 0.993 -0.042 

Size 302571 2069766 13779 909629 3654788 47103 31522 54847 10586 878106*** 

AssetTurnover 1.011 0.657 0.928 0.855 0.523 0.808 1.081 0.697 0.970 -0.227*** 
 

Variáveis: ROA: (Resulltado Operacional/Activo); Lev: (Passivo Total/Activo Total); Tan: (Activo FixoTangível/Total do Activo); Current: (ActivoCorrente/Passivo 
Corrente); Size (Total dos Activos); AssetTurnover: (Proveitos Operacionais/Total do Activo) 
*** - Estatisticamente significativo a 1%; ** -Estatisticamente significativo a 5%; * Estatisticamente significativo a 10% 
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clara da variável. A média da variável Size, e da variável Tan das empresas públicas é 

superior às empresas privadas  

De realçar os valores do desvio padrão por vezes superiores à média em algumas 

variáveis. O que demonstra diferenças entre as empresas da amostra apesar de serem do 

mesmo sector. 

No que toca aos testes t de igualdade de médias das variáveis entre as empresas 

públicas e privadas, em todas variáveis, excepto na variável Current, verifica-se que há 

diferenças estatisticamente significativas, permitindo concluir, até agora, que através desta 

análise univariada as empresas públicas apresentam um custo de dívida superior e que 

apresentam pior rendibilidade e performance.  

4.2. Resultado das regressões 

Empresas públicas e custo da dívida 

A tabela 2 apresenta os resultados da regressão do modelo (1) apresentado 

anteriormente na metodologia, tem como função testar a hipótese 1. São apresentados os 

resultados com a amostra completa e com uma subamostra das observações de 

empresas/anos mais alavancadas. A variável de interesse é a variável Pub, que pretende 

explicar o custo da dívida das empresas públicas em relação as privadas (Pub, toma valor 1 

quando a empresa é pública e 0 caso contrário). 

No que toca a amostra completa o coeficiente da variável Pub é positivo e 

estatisticamente significativo a 1%, relacionado com um aumento de custo da dívida para 

empresas públicas de 0.0151, em consistência com os argumentos da baixa performance 

das empresas públicas de acordo com Shleifer (1998) e Dewenter e Malatesta (2001). 
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Tabela 2. Empresas públicas e custo da dívida. 

 

A Tangibilidade (Tan), afecta negativamente o custo da dívida, que irá diminuir, em 

média, 0.0379 quando a Tangibilidade aumenta uma unidade, visto que quanto maior a 

tangibilidade maior a garantia em bens tangíveis para os credores. Os coeficientes das 

outras variáveis de controlo (todas as outras variáveis incluídas no modelo) não são 

significativas. 

                    Modelo 1 
 Amostra Completa Subamostra 

Pub 
0.0151*** 0.0336*** 

(2.6) (3.75) 

ROA 
-0.0156 -0.0117 
(-0.61) (0.724) 

AssetTurnover 
-0.0012 -0.0110** 
(-0.34) (-2.42) 

Size 
-0.0019 -0.0086*** 
(-1.11) (-4.15) 

Lev 
0.0025 0.0057 
(0.523) (1.59) 

Current 
-0.0025 -0.0054* 
(-1.55) (-1.95) 

Tan 
-0.0379*** -0.0618*** 

(-4.12) (-4.55) 

NegCP 
0.014 0.0078 
(1.07) (0.53) 

Dummy de Ano Incluída Incluída 
Dummy de País Incluída Incluída 

F-Test Valor-p 0,000 0,000 

R-squared 0.1349 0.1921 

Observações  1568 784 
Esta tabela apresenta os resultados da regressão OLS com a seguinte equação: Cost of debtit= β0 + β1 Pubi + β2 ROAit+ β3 
AssetTurnoverit + β4 Sizeit + β5 Levit + β6 Currentit + β7 Tanit + β8 NegCPit + Σ β Paísi + Σ β Ano + εit.  
Variáveis - Pub: variável dummy com valor 1 se empresa pública e valor 0 caso contrário; ROA: (Resulltado Operacional/Activo); Size: 
Ln (Total dos Activos); Lev: (Passivo Total/Activo Total); Current: (ActivoCorrente/Passivo Corrente);  Tan: (Activo FixoTangível/Total do 
Activo); AssetTurnover: (Proveitos Operacionias/Total do Activo);  NegCP: variável dummy com valor 1 se a empresa tiver capital 
próprio negativo e valor 0 caso contrário. A subamostra é composta por observações de empresa/ano com Lev superiora mediana 
(>0.6906402). 
 *** - Estatisticamente significativo a 1%; ** -Estatisticamente significativo a 5%; * Estatisticamente significativo a 10%. 
O valor entre parêntesis corresponde ao do t-test. 
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Visto que os resultados com a amostra completa determinaram que o custo da 

dívida é superior para as empresas públicas, torna-se pertinente saber o que acontece 

quando as empresas públicas apresentam maior risco. Isto porque as empresas com maior 

risco apresentam à partida maior custo de dívida. Tal como realizado no estudo de Borisova 

et al. (2013), a alavancagem das empresas será considerada a proxy de risco e desta forma 

foi constituída uma subamostra com observações que apresentam alavancagem (Lev) acima 

da mediana, para avaliar o efeito da maior alavancagem no custo da dívida.  

Relativamente aos resultados da subamostra verifica-se que a variável Pub é 

estatisticamente significativa com um coeficiente de 0.0336 aproximadamente o dobro do 

coeficiente quando a amostra é completa. Para além do coeficiente da variável Pub, o 

coeficiente da rotação do activo (AssetTurnover) passou a ser significativo a 5 % com sinal 

negativo (-0.0110), sugerindo que quando as empresas estão mais alavancadas a eficiência 

passa a ter mais influência no custo da dívida.  

O activo (Size), a liquidez corrente (Current), e a tangibilidade (Tan) também são 

estatisticamente significativos com sinal negativo, conforme o que seria de esperar. A 

significância da dimensão do activo pode estar explicada pela percepção dos credores de 

menor risco operacional e pela associação da dimensão da empresa à qualidade da 

informação financeira. Quanto a liquidez corrente, o facto de ser uma subamostra com 

observações de empresas mais alavancadas, a liquidez pode passar a ter mais impacto no 

custo da dívida devido as empresas mais alavancadas serem de maior risco e os analistas 

de crédito darem mais valor a capacidade da empresa pagar as suas obrigações. 
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Em consonância com a percepção dos bancos, quanto maior for o risco de um 

empréstimo maior terá de ser a garantia para realizar esse empréstimo (Morsman, 1996), 

a tangibilidade revela um coeficiente superior nas empresas mais alavancadas que é de -

0.0618 em relação ao coeficiente da amostra completa -0.0379. 

Crise financeira 

A tabela 3 apresentada a seguir mostra 3 modelos, o primeiro, o modelo (3) tem 

como objectivo  analisar o impacto da crise no custo da dívida. Neste modelo, tem particular 

interesse a variável AnosCrise, variável binária com valor 1 quando considerado ano crise 

(2009-2012) e 0 caso contrário. Tal como se pode ver na tabela 3, o coeficiente desta 

variável não é significativo, ou seja, não se constata um aumento do custo da dívida nos 

anos de crise. No entanto isso não significa que as empresas não tenham sofrido um 

aumento do custo da dívida durante o período da crise, mas sim que para a amostra 

utilizada não se revelou estatisticamente significativo.  

Quanto ao modelo 4, pretende-se saber qual foi a diferença do impacto da crise 

entre as empresas públicas e privadas. A interacção entre a variável binária de empresa 

pública (Pub) e a variável crise (AnosCrise) permite avaliar a relação entre as empresas 

públicas e o custo da dívida durante diversos períodos económicos. Foram ainda incluídas 

as interacções Pub*NãoCrise e Priv*NãoCrise, que permitem ter como base de comparação 

às empresas privadas nos períodos de crise. Portanto a variável Pub*AnosCrise será a 

variável com destaque para perceber se nos períodos de crise se verifica disparidade do 

custo da dívida nas empresas públicas em relação as privadas em anos de crise.
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Tabela 3. Empresas públicas, crise financeira e custo da dívida. 

 Modelo (3) Modelo (4) Modelo (5) 

Pub 
0.0151***   

(2.59)   

AnosCrise 
0.0002   

(0.05)   

Pub*AnosCrise 
 0.0183*** 0.0165** 
 (2.4) (2.27) 

Pub*NãoCrise 
 0.0137** 0.0119* 
 (1.87) (1.78) 

Priv*NãoCrise 
 0.0018  

 (0.47)  

Priv*AnosCrise 
  -0.0018 
  (-0.47) 

ROA 
-0.0147 -0.0153 -0.0153 
(-0.57) (-0.59) (-0.59) 

AssetTurnover 
-0.0012 -0.0012 -0.0012 
(-0.33) (-0.33) (-0.33) 

Size 
-0.0018 -0.0018 -0.0018 
(-1.07) (-1.06) (-1.06) 

Lev 
0.0027 0.0025 0.0025 
(0.69) (0.62) (0.62) 

Current 
-0.0023 -0.0023 -0.0023 

(-1.47) (-1.45) (-1.45) 

Tan 
-0.0365*** -0.0364*** -0.0364*** 

(-4.01) (-4.01) (-4.01) 

NegCP 
0.0143 0.0141 0.0141 
(1.07) (1.06) (1.06) 

Dummy de Ano Não Incluída  Não Incluída Não Incluída 

Dummy de País Incluída Incluída Incluída 

F-Test Valor-p 0,000 0,000 0,000 
R-squared 0.1312 0.1316 0.1304 
Observações  1568 1568 1568 
 
Esta tabela apresenta os resultados das Regressões  OLS com as seguintes equações: (3) Cost of debtit= β0 + β1 Pubi + β2 AnosCrisei + β3 
ROAit+ β4 AssetTurnoverit + β5 Sizeit + β6 Levit + β7 Currentit + β8 Tanit + β9 NegCPit + Σ β Paísi + εit; (4) Cost of debtit= β0 + β1 Pub*NãoCrise 
+ β2 Priv*NãoCrise + β3 Pub*AnosCrise + β4 ROAit+ β5 AssetTurnoverit + β6 Sizeit + β7 Levit + β8 Currentit + β9 Tanit + β10 NegCPit + Σ β 
PAÍSi + εit (5) Cost of debtit= β0 + β1 Pub*NãoCrise + β2 Priv*AnosCrise + β3Pub*AnosCrise + β4 ROAi + β5 Sizei + β6 Levi + β7 Currenti + 
β8 Tani + β9 AssetTurnoveri + β10 NegCPi +  Σ β PAÍSi +  εit 
Variáveis - Pub: variável dummy com valor 1 se empresa pública e valor 0 caso contrário; AnosCrise: variável dummy com valor 1 nos 
anos:2009, 2010, 2011,2012 e 0 caso contrário; Pub*NãoCrise: variável dummy com valor 1 se for uma empresa pública fora do período 
de crise e valor 0 caso contrário; Priv*NãoCrise: variável dummy com valor 1 se for uma empresa privada fora do período de crise e valor 
0 caso contrário; Pub*AnosCrise: variável dummy com valor 1 se for uma empresa pública em período de crise e valor 0 caso contrário. 
Priv*AnosCrise: variável dummy com valor 1 se for uma empresa privada em período de crise e valor 0 caso contrário; ROA: (Resulltado 
Operacional/Activo); Size: Ln (Total dos Activos); Lev: (Passivo Total/Activo Total); Current: (ActivoCorrente/Passivo Corrente);  Tan: 
(Activo FixoTangível/Total do Activo); AssetTurnover: (Proveitos Operacionias/Total do Activo); NegCP: variável dummy com valor 1 se a 
empresa tiver capital próprio negativo e valor 0 caso contrário. 
 *** - Estatisticamente significativo a 1%; ** -Estatisticamente significativo a 5%; * Estatisticamente significativo a 10%. 
O valor entre parêntesis corresponde ao do t-test. 
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A partir dos resultados obtidos na tabela 3 o coeficiente da variável Pub*AnosCrise 

é significativo, com um valor positivo de 0.0183 o que indica um aumento do custo da dívida 

para as empresas públicas em relação as privadas também nos anos de crise. 

Relativamente ao modelo 5, serve para comparar com o modelo 4, pois investiga o 

impacto do custo da dívida na empresa sem ter em conta os anos de crise, com a utilização das 

interacções Pub*AnosCrise, Priv*AnosCrise e Pub*NãoCrise, será possível ter como base de 

comparação as empresas privadas em anos não considerados de crise. Assim sendo, o resultado 

do coeficiente da variável Pub*NãoCrise 0.0119 (que é estatisticamente significativo) será a 

variação do custo da dívida entre as empresas públicas e privadas em anos não considerados 

de crise. 

A partir da comparação dos coeficientes das variáveis Pub*AnosCrise no modelo 4 e da 

variável Pub*NãoCrise no modelo 5 é possível constatar uma variação superior no custo da 

dívida associada às empresas públicas em relação às privadas em anos de crise (0.0183), do que 

nas empresa públicas em relação às privadas nos anos que não se considera crise (0.0119), 

apesar de ser uma diferença não acentuada (0.0064). 

4.3. Resultados do teste de robustez  

Tabela 4. Testes utilizando Matching estimators 

Custo da Dívida Coef. Erro Pad. Z value Obs. Matches 

Públicas vs Privadas 0.0149 0.0060 2.46** 1568 4 
Públicas*Crise vs Privadas*Crise 0.0187 0.0010 1.90* 776 4 

  
Esta tabela apresenta os resultados da implementação do Matching Estimator na estimação da Sample Average Treatment Effects 
(SATE). 
Variáveis de controlo- ROA: (Resulltado Operacional/Activo); Size: Ln (Total dos Activos); Lev: (Passivo Total/Activo Total) 
*** - Estatisticamente significativo a 1%; ** -Estatisticamente significativo a 5%; * Estatisticamente significativo a 10%. 
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Os resultados obtidos a partir do método matching estimator, tabela 4, demostram um 

aumento significativo de 0,0149 do custo da dívida para as empresas públicas quando 

comparadas às empresas privadas. Em conformidade com os resultados obtidos através da 

regressão OLS, em que a hipótese 1 é também rejeitada. 

No que toca aos resultados referentes ao período de crise (tabela 4), verifica-se que o 

valor para o coeficiente obtido passou a ser menos significativo, sendo significativo a um 

nível de significância de 10%. O valor do coeficiente é de 0.0187, o que significa um custo 

da dívida superior nas empresas públicas, verificando-se um valor também semelhante ao 

obtido na regressão OLS (0.0183). Como resposta a hipótese 2, os resultados voltam a 

verificar um custo da dívida superior para as empresas públicas nos anos de crise, sendo 

que neste período a diferença do custo da dívida entre empresas públicas e privadas é mais 

acentuada. 

4.4. Discussão dos Resultados 

Os resultados sobre a diferença do custo da dívida entre as empresas públicas e 

privadas são significativos, sendo o custo da dívida superior nas públicas, rejeitando por isso 

a primeira hipótese no modelo de regressão e no teste de robustez. O argumento sobre o 

valor da garantia implícita da presença do Estado como accionista não é reflectido nesta 

amostra, tal como acontece no estudo de Borisova et al. (2013) mas ao contrário do que 

acontece nos estudos de Shailer e Wang (2015) e Sanchez-Ballesta e Garcia-Meca (2011). A 

divergência com os resultados no estudo de Shailer e Wang (2015) poderá estar associada 

a amostra de empresas nesse estudo serem da China, país em que o sector público é mais 

apoiado pelo Estado (Chen et al., 2011). No que concerne ao estudo de Sanchez-Ballesta e 
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Garcia-Meca (2011) que usa uma amostra de empresas espanholas, os resultados divergem 

em relação a este estudo mesmo sendo também empresas europeias e utilizando uma 

metodologia semelhante no cálculo do custo da dívida.  

Quanto aos resultados da subamostra das observações, das empresas mais 

alavancadas, os resultados apresentados por Borisova et al. (2013) no seu estudo, verificam 

uma redução do custo da dívida nas empresas públicas, o que sugere que a garantia 

implícita do Estado é importante durante os períodos de dificuldade financeira das 

empresas. Enquanto nos resultados aqui apresentados as empresas públicas mais 

alavancadas sofrem um aumento no custo da dívida em relação as privadas (também mais 

alavancadas) de aproximadamente 0.0336, ou seja, o efeito da garantia implícita não só não 

teve qualquer impacto, como o facto do Estado ser accionista também aumentou ainda 

mais o custo da dívida.  

A explicação destes resultados acima referidos pode assentar na pior eficiência das 

empresas públicas, pois apesar do coeficiente da variável Assetturnover não ser significativo 

com a amostra completa, passa a ser significativo com sinal negativo, de coeficiente- 

0.0110, na amostra de empresas mais alavancadas, o que dá a entender que quando as 

empresas enfrentam maiores dificuldades financeiras, neste caso quando estão mais 

alavancadas, a eficiência das empresas tem maior impacto no custo da dívida, suportando 

a tese que a pior performance das empresas públicas aumentará o seu custo da dívida. 

A performance das empresas avaliadas através das variáveis ROA e Assetturnover, 

demonstra piores resultados (Tabela 1) para as empresas públicas, não surpreendente, 

dada a extensa literatura que aponta para a inferior eficiência das empresas públicas 
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(Boardman e Vining, 1989, Dewenter e Malatesta, 2001) e para o sector em específico dos 

transportes públicos (Roy e Yvrande-Billon, 2007, Cowie e Asenova, 1999, Ottoz et al., 

2009). Apesar da pior performance, apenas ser significativa na subamostra (mais 

alavancadas), tal como já referido, a relação entre a performance e o custo da dívida 

encontrada não deixa de ser explicação do custo da dívida nas empresas públicas. 

No estudo da segunda hipótese, saber qual seria o impacto da crise financeira no 

custo da dívida das empresas públicas, verificou-se resultados consistentes com a primeira 

hipótese, custos da dívida superiores para as empresas públicas. A diferença da variação do 

custo da dívida na presença do Estado como accionista durante os anos de crise, apesar de 

ser um valor baixo (0.0064)10, indica que a presença do Estado está associada ao aumento 

do custo da dívida. Contrariando o argumento de Borisova et al. (2013) de considerar que 

o valor da garantia implícita do governo aumenta durante os anos de crise e que portanto 

o custo da dívida seria inferior nas empresas públicas. O fundamento da crise da dívida 

pública poder ter afectado negativamente a percepção da capacidade do Estado em pagar 

as obrigações das empresas públicas ganha então crédito.   

Importa ainda referir os resultados do modelo 3 (Tabela 3), que mostram a não 

significância do coeficiente da variável AnosCrise, indicando portanto que o custo da dívida 

nos anos de crise não aumenta. A justificação para essa surpreendente não significância, 

poderá estar relacionada com a forma do cálculo do custo da dívida usada que não 

consegue captar através do rácio11 o aumento do custo da dívida, uma vez que o 

                                                      
10 Diferença entre o coeficiente da variável Pub*AnosCrise do modelo 3 e o coeficiente Pub*NãoCrise do 
modelo 4 (0.18-0.12=0.0064) 
11 Juros Pagos/ [Dívida financeira (Ano t) + Dívida financeira (Ano t+1)] /2 
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denominador do rácio é muito sensível a aumentos do numerador, mesmo usando no 

numerador a média da dívida de dois anos. Na prática, o aumento da dívida nos anos de 

crise é de tal forma elevado que os juros pagos, apesar também aumentarem não reflectem 

esse aumento no custo da dívida. Já Borisova et al. (2013), consegue apurar diferenças nos 

custos da dívida durante os anos de crise financeira pois utiliza o spread das obrigações 

como custo da dívida, conseguindo desta forma identificar de uma forma mais eficaz o custo 

da dívida das empresas em anos de crise. 

Por fim, não deixa de ser intrigante, que o custo da dívida das empresas públicas não 

sofra, nem na subamostra, nem mesmo em anos considerados de crise qualquer redução, 

situações em que devido ao maior risco, a garantia do Estado poderia ganhar valor, o que 

vem contrariar os artigos já publicados sobre esta matéria (Borisova et al., 2013, Sanchez-

Ballesta e Garcia-Meca, 2011, Lin et al., 2011).  
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5. Conclusões, Limitações e Investigação Futura 

5.1. Conclusão 

No actual contexto económico as empresas de transportes públicos têm sido alvo 

de privatizações e com isso os custos do financiamento destas empresas têm-se tornado 

um dos assuntos de debate na política.  

Torna-se então fundamental estudos que procurem explicar quais os impactos do 

Estado como accionista nos custo de financiamento empresas públicas. Neste âmbito, com 

este estudo pretende-se analisar qual é o efeito da importância do Estado na estrutura 

accionista no custo da dívida da empresa e desta forma, contribuir para a literatura sobre o 

custo da dívida e apontar a identidade dos accionistas como um factor relevante. 

 Perante os resultados apresentados, não foi encontrada nenhuma evidência que as 

empresas públicas de transporte de passageiros sofram algum benefício no custo dívida em 

relação as empresas privadas do mesmo sector, muito pelo contrário apresentam custos 

superiores.  

A garantia implícita que é suscitada por Faccio et al. (2006) e Brown e Dinç (2011), 

pela presença do Estado nas empresas, colocando de parte o incumprimento das mesmas, 

não toma qualquer posição na amostra deste trabalho. Por outro lado, os argumentos que 

estão a favor de custos da dívida superiores para as empresas públicas têm mais peso. O 

risco moral dos gestores associado a continuidade da empresa, como consequência da 

garantia implícita do Estado e a pior performance das empresas públicas, consequência dos 

seus objectivos e da monitorização, ajudam a explicar o porque dos custos da dívida das 

empresas públicas serem superiores. 
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Do ponto de vista do aumento do valor da garantia com o aumento da possibilidade 

de incumprimento, foi investigado o efeito da garantia implícita durante os anos de crise 

financeira e nas empresas que apresentam maior risco (mais alavancadas). Em ambos os 

casos não foi encontrada evidência da redução do custo da dívida das empresas públicas 

face as privadas.  

Durante o período total de estudo (2005-2012) as empresas públicas estão 

associadas a um custo de dívida superior as privadas, já durante os anos de crise e quanto 

as empresas mais alavancadas o custo da dívida associado as empresas públicas também é 

superior em relação as privadas.  

Em suma, os resultados são consistentes com o raciocínio que o Estado tem 

influência no financiamento das empresas públicas, através do impacto na performance e 

no risco moral. O efeito do Estado accionista aumenta de valor nos anos de crise financeira 

e de maior alavancagem das empresas, correspondendo a um aumento do custo da dívida 

nas empresas públicas. 

5.2. Limitações 

O estudo realizado apresentou limitações relevantes quanto a sua amostra. O facto 

do número de empresas privadas ser muito superior as empresas públicas, como causa da 

falta de dados na base de dados, teve como consequência a inferior representatividade de 

empresas públicas, sendo estas as de maior interesse para o estudo e como tal pode ter 

levado ao enviesamento dos resultados.   

Outra limitação dos dados, já referida quando descrita a amostra, trata-se da base 

de dados Amadeus não possuir o histórico da percentagem de participação do ultimate 
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owner, o que impede saber se durante todo o período de análise (2005-2012) se uma 

empresa foi sempre pública. Para além disso, a falta do histórico de percentagens de 

participação, não possibilita a realização de um modelo que em vez de usar uma variável 

dummy para classificar se é pública ou privada, utilize a percentagem de participação do 

Estado. 

5.3. Propostas para investigação futura 

 Existem diversas características na estrutura accionista que podem influenciar os 

custos da dívida, desde a concentração de accionistas, ao tipo de accionista (bancos ou 

empresas não financeira ou membros do conselho de administração, Estado, entre outros). 

Como tal seria também interessante avaliar o seu impacto no custo da dívida. Seria uma 

réplica do estudo de Sanchez-Ballesta e Garcia-Meca (2011) em Espanha, mas com uma 

amostra de empresas portuguesas por exemplo, contribuindo para um estudo mais 

abrangente dos determinantes da estrutura accionista no custo da dívida.  

 Os subsídios concedidos pelo Estado às empresas públicas, já foram alvo de estudo 

quanto ao seu impacto na performance das empresas (Anderson, 1983, Karlaftis e 

McCarthy, 1997), no entanto falta analisar qual será o impacto directo dos subsídios no 

custo da dívida, identificar se os subsídios são considerados como indício de garantia 

implícita ou considerados como indícios de maiores dificuldades atravessadas pela 

empresa, na perspectiva dos credores. 

 A garantia implícita associada ao custo da dívida pode levantar a suspeita sobre o 

rating atribuído pelas agências de notação financeira as empresas públicas, ou seja, qual é 

o peso da presença do Estado como accionista na classificação do rating nas empresas 
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públicas? E até que ponto foi prejudicial para as empresas públicas, em países como 

Portugal, o downgrade do rating da dívida soberana? Portanto seria importante realizar um 

estudo com uma amostra de empresas que fossem avaliadas por uma agência notação 

financeira internacional e perceber qual a influência do Estado ser accionista no rating das 

empresas.  

Outra pista para uma futura investigação é a comparação do custo da dívida entre 

as empresas públicas na Europa Ocidental e de Leste12, estas duas regiões tiveram um 

desenvolvimento económico diferente, relacionado sobretudo com a ideologia política. 

Nalguns países da Europa de Leste considerados ou até a pouco considerados como 

economias em transição (Megginson e Netter, 2001), o sector público é conhecido por 

possuir maior importância nestes países do que na Europa Ocidental, seria interessante 

perceber até que ponto as empresas públicas podem beneficiar, no que toca ao custo da 

dívida, da garantia implícita numa economia em transição. 

 

 

 

 

 

                                                      
12 No presente estudo não foi possível realizar essa comparação devido a amostra não possuir um número 
suficiente de empresas da Europa de Leste (Anexo 1) para fazer essa análise, no entanto se esta comparação 
for efectuada sem ter em conta um sector específico será possível ter uma amostra superior para fazer este 
estudo. 
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Anexos 

Anexo 1 – Número de empresas por país 

 Número de empresas  
Países Privadas Públicas Total 

Bélgica 1 0 1 
Suíça 1 1 2 
República Checa 0 1 1 
Alemanha 8 19 27 
Espanha 42 11 53 
Finlândia 5 3 8 
França 3 0 3 
Reino Unido 18 11 29 
Itália 19 6 25 
Letónia 4 0 4 
Polónia 5 4 9 
Portugal 2 4 6 
Rússia  5 1 6 
Suécia 23 0 23 
Ucrânia 1 2 3 

Total 137 63 200 
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Anexo 2 - Tabela de Correlações de Pearson  

 

 

 

 Pub AnosCrise ROA AssetTurnover Size Lev Current Tan NegCP 

          

Pub 1         

AnosCrise -0.0042 1        

ROA -0.3516*** 0.0364 1       

AssetTurnover -0.1594*** 0.0136 0.1904*** 1      

Size 0.435*** 0.0256 -0.1788*** -0.4015*** 1     

Lev 0.1264*** 0.0186 -0.1864*** 0.0188 0.0533** 1    

Current -0.0167 0.0453* 0.0555** -0.0343 0.0833*** -0.1955*** 1   

Tan 0.3228*** 0.0237 -0.0749*** -0.1018*** 0.102*** 0.0031 -0.2204*** 1  

NegCP 0.2209*** 0.0405 -0.3183*** 0.0189 0.0499*** 0.5565*** -0.1333*** 0.0798*** 1 
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