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RISCO DE CRÉDITO E A DIMENSÃO DAS EMPRESAS. MAIOR RISCO NAS 

PME’S? 

Resumo 
 

O crédito bancário é um meio de financiamento importante para a maioria das 

empresas. Inerente a este meio de financiamento está o risco de crédito.  

O objetivo principal desta dissertação é analisar a relação entre o risco de crédito 

e a dimensão das empresas. Ou seja, analisar se as pequenas e médias empresas 

oferecem maior risco do que as grandes empresas. E em segundo plano perceber se a 

propriedade/gestão das mulheres representa mais risco do que a dos homens.  

Para isso, o estudo recorre a um modelo de regressão logit analisando variáveis 

quantitativas e qualitativas. As variáveis quantitativas são rácios financeiros 

relacionados com a liquidez, alavancagem, rentabilidade e cobertura. Como variáveis 

qualitativas são analisados a idade e a dimensão das empresas e ainda o género do 

proprietário/gestor das empresas. A amostra refere-se a empresas do setor da indústria 

transformadora usando dados em painel para o período de 2006-2014.  

Com os resultados obtidos pode-se concluir que as empresas jovens não têm 

maior risco do que as empresas com mais anos. Também as variáveis que 

representavam a rentabilidade e a cobertura das empresas mostraram-se 

estatisticamente significativas. Quanto à relação entre a dimensão das empresas e o 

risco de crédito é inconclusiva pois os resultados obtidos não são significantes ao nível 

de 5%. Relativamente ao género não foi possível tirar conclusões, pois os resultados 

também não eram estatisticamente significativos.   

 

 

 

Palavras-chave: Risco de crédito; PME’s; Grandes empresas; Género  
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CREDIT RISK AND THE ENTERPRISE SIZE. HIGHER RISK IN SMEs? 

 

Abstract 

 

Bank credit is an important means of financing for most enterprises. The credit 

risk is inherent to this way of financing. 

The main objective of this dissertation is to analyze the relationship between 

credit risk and the enterprise size. Thus, analyze if small and medium-sized enterprises 

offer greater risk than large enterprises and to understand if the 

ownership/management of women means more risk than enterprises owned and 

managed by men. 

This study uses a logit regression model analyzing quantitative and qualitative 

variables. Quantitative variables are financial ratios related to liquidity, leverage, 

profitability and coverage. And qualitative variables analyze the age and the enterprise 

size and even the owner/manager’s gender of these enterprises. The sample refers to 

the manufacturing sector companies using panel data between 2006 and 2014. 

With the results obtained we can conclude that young enterprises don’t 

represent greater risk than older enterprise. Also the variables representing profitability 

and coverage of enterprises were statistically significant. The relationship between the 

enterprise size and the credit risk is inconclusive because the results aren’t significant at 

the 5% level. When it comes to gender it wasn’t possible to draw conclusions because 

the results weren’t also statistically significant.  

 

 

 

 

Keywords: Credit risk; SMEs; Large enterprises; Gender  
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1. Introdução 
 

O crédito bancário é uma fonte de financiamento essencial para as empresas. É 

certo que nem só os bancos possibilitam financiamento às empresas, no caso de 

pequenas empresas muitas vezes são os familiares ou amigos que dão o impulso 

financeiro necessário para o arranque destas, ou mesmo quando sofrem algum abalo 

financeiro. Já no caso das grandes empresas, uma alternativa ao crédito bancário pode 

ser o mercado de capitais.  

Contudo, o crédito bancário continua a ser a principal fonte de financiamento 

por parte das empresas, seja qual for a sua dimensão. E na esfera de um crédito bancário 

surge vários riscos tanto para os bancos como para as empresas, como por exemplo o 

risco de crédito. Será que a empresa é capaz de cumprir com as suas obrigações até à 

data de vencimento do crédito? Esta é uma das possíveis questões a levantar pelos 

bancos. E daqui advém a importância de mensurar o risco de crédito para que os bancos 

possam avaliar da melhor forma a concessão de determinado empréstimo às empresas.    

Essa mensuração do risco de crédito é um processo que quantifica a 

possibilidade da instituição financeira obter perdas, caso a contraparte não cumpra com 

os seus deveres. O risco de default que representa a incerteza em relação à capacidade 

da contraparte honrar os seus compromissos, pode-se assumir como a principal variável 

do processo de mensuração do risco de crédito (Silva Brito e Neto, 2008).  

Para mensurar esse risco foram criados modelos de risco de crédito. E tendo em 

conta que os bancos podem utilizar qualquer modelo para avaliar o risco de crédito, 

interessa criar modelos sustentáveis, de forma a obter resultados precisos. Tendo 

consciência que atualmente o ambiente social e económico é bastante dinâmico é 

essencial partir das variáveis mais importantes (Zenzerović, 2011).  

Agora, existirá no setor empresarial uma relação entre o risco de crédito e a 

dimensão das empresas? Vários estudos demonstram uma relação inversa entre o risco 

e a dimensão, ou seja, mostram que as pequenas e médias empresas (PME's) detêm um 

maior risco de crédito (por exemplo, Gupta, 2014a) Todavia, há estudos que colocam 

em hipótese o contrário (por exemplo, Behr e Güttler, 2007).  
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Assim, o objetivo geral desta dissertação é perceber se existe uma relação 

negativa entre a dimensão de uma empresa e o risco de crédito. E como objetivo 

específico analisar em que medida a entrada crescente das mulheres nas empresas tem 

influenciado no risco de crédito.  

Este objetivo específico deve-se à recente entrada das mulheres na 

administração de empresas, apesar de elas apresentarem maior formação do que os 

homens, atendendo à proporção de mulheres que têm formação académica superior 

nos últimos anos (INE, 2013), a presença das mulheres nos altos cargos das empresas 

não possui um historial de gestão tão tradicional, o que podem parecer menos 

eficientes.  

Esta investigação parece-me pertinente, pois as PME's representam um papel 

fulcral na economia de qualquer país, em particular em Portugal. Segundo dados 

publicados pelo INE (2012) 99.9% das empresas nacionais são PME’s. Por isso, as PME’s 

são essenciais para o bom funcionamento da nossa economia. E também porque o 

número de mulheres no mundo empresarial tem vindo a aumentar nos últimos anos e 

como tal será interessante analisar se o género do proprietário/gestor altera 

significativamente o risco de crédito. Tendo em vista que ultimamente tem-se realizado 

alguns estudos relacionados com a discriminação baseada no género nos mercados de 

crédito.  

Esta dissertação começa por esclarecer os dois principais conceitos, dimensão de 

empresa e risco de crédito. Num terceiro capitulo é feita uma revisão de literatura de 

forma a sustentar as ideias utilizadas nesta investigação. No capítulo quatro é 

apresentado o modelo de risco de crédito adotado. No capítulo posterior serão 

discutidos os resultados, terminando com as conclusões. Já nos anexos serão definidos 

alguns termos para melhor compreensão de toda a dissertação.  



3 
 

2. Conceitos 

 

2.1. Conceito de dimensão da empresa 
 

A palavra dimensão tem como sinónimos, medida, tamanho, grandeza. Assim, as 

empresas podem ser classificadas, quanto à dimensão, em três grupos: pequenas 

empresas, médias empresas e grandes empresas. Contudo, vulgarmente, são separadas 

apenas em dois grupos, as pequenas e médias empresas (PME’s) e as grandes empresas.   

A dúvida que se coloca está relacionada com os critérios usados para classificar as 

empresas quanto à sua dimensão. Neste aspeto não se observa um consenso entre os 

países, isto é, não existe uma definição comum de PME’s e grandes empresas, nos 

diferentes países.   

Portanto, a definição varia de país para país sendo que os critérios mais utilizados 

são o volume de negócios anual, os ativos totais, o número de funcionários, receitas 

anuais médias, capital, forma jurídica da empresa, tipo de indústria, entre outros 

(Altman et al. (2010)).  

Atualmente na União Europeia são consideradas PME’s todas as empresas que 

verifiquem pelo menos um dos seguintes aspetos: vendas inferiores a 50 milhões de 

euros e o número de empregados inferior a 250.  

No Reino Unido define-se uma PME’s quando são preenchidos pelos menos dois 

dos critérios seguintes: volume de negócios anual igual ou inferior a 22.8 milhões de 

livras, balanço total igual ou inferior a 1.4 milhões de livras e o número de empregados 

inferior a 250.  

No caso dos Estados Unidos as PME’s têm no máximo 500 empregados e as 

receitas anuais médias devem ser inferiores a 28.5 milhões de dólares, contudo estes 

limites diferem de indústria para indústria.  

Portanto, definiu-se PME’s para três zonas económicas importantes, e em todos 

os casos as grandes empresas são todas as aquelas que não são abrangidas pelas 

condições mencionadas, seguindo Altman et al. (2010).  
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2.2. Conceito de risco de crédito 
 

Para uma instituição financeira, crédito refere-se à atividade de colocar um 

montante à disposição de um cliente, sob a forma de empréstimo, perante o 

compromisso de pagamento numa data futura (Silva Brito e Neto, 2008). Contudo, o 

compromisso pode não ser praticado, e portanto, a essa hipótese chama-se risco de 

crédito.  

Assim, o risco de crédito está relacionado com as possíveis perdas para o credor 

quando a contraparte não honra os compromissos assumidos.  

Para avaliar o risco de crédito é indispensável analisar o perfil de crédito do cliente, 

seja ele individual ou uma empresa. Ou seja, é necessário analisar os riscos que podem 

ter impacto na capacidade futura dos clientes em estabelecer os compromissos 

assumidos perante o banco.   

No caso de uma empresa, esta análise deve embarcar informação sobre 

rendibilidade, estrutura financeira, capacidade de endividamento, liquidez, sócios ou 

acionistas, capacidade da equipa de gestão, estratégia e posição competitiva, setor de 

atividade, entre outros (Gaspar, 2014).  
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3. Revisão de literatura 

 

No mundo empresarial o financiamento bancário continua a ser uma fonte de 

financiamento externa essencial, nomeadamente para as pequenas e médias empresas. 

Tendo em conta que as PME’s normalmente não têm acesso ao mercado de capitais, o 

financiamento bancário é a principal fonte de financiamento externo, como é o caso das 

PME’s na Alemanha (Behr e Güttler, 2007).  

Deste modo, a análise do risco de crédito nas empresas tem vindo a ser estudado 

por vários investigadores ao longo dos últimos anos, tendo evoluído no decorrer do 

tempo. E, com a recente crise financeira mundial houve a necessidade de abrir novos 

caminhos para mensurar o risco de crédito (Altman et. al., 2010). Tendo em conta que 

para essa crise contribuiu a presença de má informação financeira, fazendo com que 

bancos e investidores acreditassem que não detinham riscos elevados, acabando por 

sair gravemente penalizados. (Schlickenmaier, 2012). Daí a importância de uma análise 

correta do risco de crédito.  

Além disso, também deverá ser do interesse de uma empresa conhecer a sua 

própria credibilidade, podendo possibilitar uma melhoria na relação com o banco, esta 

é uma ideia defendida por Behr e Güttler (2007).  

O objetivo desta secção é abordar diversas ideias de diferentes investigadores de 

forma a cimentar este estudo.   

 

3.1. O risco de crédito e o setor bancário   
 

Nos finais da década de 80, devido a possíveis problemas que poderiam surgir no 

setor bancário, quer para os bancos quer para os clientes (sejam eles individuais ou 

empresas) sentiu-se a necessidade de um retomar das regulamentações, a fim de 

proteger e transmitir segurança a ambas as partes em todos os aspetos relacionados 

com o sistema bancário. Esta nova regulamentação ficou conhecida como Acordo de 

Basileia. No primeiro, intitulado de Basileia I, relativamente ao risco de crédito, os 

bancos eram obrigados a compensar investimentos de risco com uma almofada de 
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capital. Contudo, mais tarde, houve a necessidade de melhorar o Basileia I em vários 

aspetos incluindo em relação ao risco de crédito, pois a categorização do nível de risco 

era muito limitada. Basileia II deu aos bancos mais flexibilidade, permitindo a estes usar 

os seus próprios modelos de risco (Schlickenmaier, 2012). Atualmente, devido à crise 

financeira de 2008 apercebeu-se que Basileia II detinha algumas lacunas, o que fez 

implementar Basileia III. Contudo, segundo Dănilă (2012), o Basileia III não traz 

alterações substanciais quanto ao risco de crédito.  

Assim, torna-se pertinente questionar se a liberdade dada aos bancos para escolher 

o modelo de previsão de risco de crédito contribuiu de alguma forma para a recente 

crise financeira. Isto é, será que os modelos utilizados medem corretamente o risco de 

crédito, ou seja, analisam as variáveis necessárias?  

 

3.2. O risco de crédito e as empresas  
 

Vários investigadores referem Beaver e Altman como dois nomes que marcaram 

os estudos sobre o risco de crédito das empresas (por exemplo, Fantazzini e Figini, 2009; 

Yildirak e Suer, 2013; Gupta et. al., 2014a).  

Segundo Gupta et al. (2014a) Beaver usou um modelo univariado e 

posteriormente Altman usou um modelo multivariado, ambos para prever o risco de 

default das empresas, usando rácios financeiros. Mas, aos dois modelos foram 

apontadas imperfeições.  

Atualmente os estudos na área do risco de crédito focam-se muito nas pequenas 

e médias empresas (PME’s) por várias razões. Para começar, devido à importância que 

as PME’s representam em cada país. Depois, tendo em conta que elas são consideradas 

mais arriscadas que as grandes empresas, ou seja, apresentam uma probabilidade de 

default mais elevada do que as grandes empresas (Dietsch e Petey, 2004). E ainda 

porque a importância de financiamento bancário para as PME’s é maior do que para as 

grandes empresas, considerando que as grandes empresas têm acesso a outras fontes 

de financiamento externo (Behr e Güttler, 2007).  
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Efetivamente, se as PME’s enfrentam maiores obstáculos de financiamento em 

relação às grandes empresas, estas podem ter dificuldades em crescer e 

consequentemente em contribuir para o crescimento económico, tal como concluem 

Beck e Demirguc-Kunt (2006). E tendo presente que as PME’s representam a grande 

maioria das empresas, é vantajoso conhecer melhor esta segmento de empresas.   

Considerando o estudo feito por Dietsch e Petey (2004) uma das conclusões que 

se podem retirar é que as pequenas e médias empresas apresentam correlação de ativos 

inferior às grandes empresas. Estes autores não realizaram a sua análise apenas entre 

PME’s e grandes empresas, mas dividiram as PME’s em três grupos, afirmando ser 

importante não tirar conclusões generalizadas sobre as pequenas e médias empresas 

tendo em conta que representam grande parte da economia de cada país. Com esta 

separação em quatro grupos (pequenas PME’s, médias PME’s, grandes PME’s e grandes 

empresas) os resultados a que chegaram foram de certa forma curiosos. De entre os três 

tipos de PME's as que apresentaram menor probabilidade de default foram as grandes 

PME's, tal como seria de esperar, tendo em vista a ideia de que a probabilidade de 

default tende a diminuir com o aumento da dimensão da empresa. Contudo, no mesmo 

estudo, no caso das empresas alemãs entre as pequenas PME's e as médias PME's, 

foram estas últimas que obtiveram uma maior probabilidade de default 

comparativamente com as pequenas PME's. Este poderá ser o primeiro sinal de que o 

risco de crédito não é inversamente proporcional à dimensão de uma empresa.  

Um outro aspeto importante relativamente às PME’s é o facto de elas serem 

normalmente empresas com um nível de complexidade baixo, e por isso podem ser mais 

facilmente adaptadas às mudanças das condições económicas (Altman e Sabato, 2007). 

Assim, esta poderá ser uma vantagem das PME’s em relação às grandes empresas, pois 

a fácil adaptação pode evitar colocar em risco as empresas e por conseguinte não 

aumentar o risco de crédito.  

Então, será que as PME’s oferecem maior risco do que as grandes empresas? 

Frequentemente, a literatura económica designa as PME´s como sendo mais arriscadas, 

ao nível da concessão de crédito, do que as grandes empresas (Dietsch e Petey, 2004; 

Altman e Sabato, 2007; Zenzerović, 2011).  
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No entanto, num estudo realizado por Behr e Güttler (2007) sobre a avaliação do 

risco de crédito, e utilizando uma amostra de empresas alemãs, uma das hipóteses 

testadas foi se as PME’s representam um risco de incumprimento mais elevado do que 

as grandes empresas. E curiosamente, essa hipótese não se verificou. Ou seja, os 

resultados deste estudo vão contra as ideias comuns da literatura económica.  

Assim, vários autores defendem a necessidade de utilizar modelos adequados 

para as características das empresas, nomeadamente a dimensão. E por isso, a fim de 

melhorar a avaliação do risco de crédito, vários autores desenvolvem modelos distintos 

para as PME’s e para as grandes empresas (por exemplo, Zenzerović, 2011).  

Altman e Sabato (2007) desenvolveram um modelo de risco de crédito dedicado 

às PME’s, tendo explorado cuidadosamente um considerável conjunto de índices 

financeiros nomeando cinco deles como sendo os melhores indicadores de default das 

PME’s, concretamente são a liquidez, a alavancagem, a atividade, a rentabilidade e a 

cobertura. Com o novo modelo dedicado a PME’s concluem que consegue-se uma 

precisão da previsão cerca de 30% mais elevada do que usando um modelo genérico, 

tendo como base dados de empresas dos Estados Unidos. E ainda acrescentam que esta 

separação entre PME's e grandes empresas poderá ser mais vantajosa para os bancos 

em termos de rentabilidade do negócio com as PME's.  

Também Zenzerović (2011) criou um modelo de pontuação de crédito dedicado às 

PME’s e outro dedicado às grandes empresas da Republica da Croácia estudando a 

estabilidade financeira das empresas. Depois de um processo de seleção das variáveis 

que melhor definiriam o modelo, conclui que para analisar as PME’s eram necessários 

três índices financeiros: liquidez, solvabilidade e atividade. Já para as grandes empresas 

chegou apenas dois índices financeiros: liquidez e solvabilidade.   

Gama e Geraldes (2012) também advertem para a importância de haver modelos 

de avaliação de risco de crédito especificamente para as PME’s justificando que a 

incapacidade de avaliar corretamente o risco de crédito sobre as PME’s pode levar à má 

alocação dos recursos. Admitem também que a falta de informação financeira credível 

faz com que muitas vezes as PME’s sejam classificadas com um elevado risco de crédito. 

Falta de experiência de proprietários em gestão ou falta de pessoal capaz de produzir 

relatórios uteis podem ser a causa deste problema. Uma possível solução para colmatar 
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esta falha será manter uma estreita relação entre as empresas e os bancos (Cenni et al., 

2015).  

Assim, existem diversos modelos que analisam o risco de crédito seja a nível 

genérico ou tendo em conta a dimensão das empresas, isto é, defendem a utilização de 

modelos adequados à dimensão da empresa em análise. No entanto, não existe um 

consenso sobre qual é o melhor modelo (Yildirak e Suer, 2013). Todavia, Zenzerović 

(2011) adverte para o facto de os resultados serem mais favoráveis nos países de onde 

teve origem cada modelo.  

Porém, a dimensão da empresa não será a única característica a ter em conta na 

utilização de modelos de análise do risco de crédito. Também poderá ser relevante 

analisar, por exemplo, se é uma empresa inovadora, se é uma empresa nacional ou se é 

internacional.  

Se a inovação tecnológica permite ver perspetivas de crescimento acelerado 

para as empresas, por outro lado poderão acrescentar risco se a inovação não 

contextualizar-se com a empresa em causa. Daí que para casos de PME's inovadoras 

também será indicado utilizar um modelo específico, ou seja, acrescentar variáveis 

relacionadas com a inovação, melhorando desta forma a precisão do risco de crédito 

(Pederzoli et al., 2013).  

Não obstante, poder-se-ia pensar que as PME’s internacionais também deveriam 

ser analisadas com um modelo adaptado, pois estão sujeitas a mudanças de condições 

macroeconómicas. Mas segundo Gupta et al. (2014b) não há necessidade de tratar as 

PME´s nacionais separadamente das PME’s internacionais no que diz respeito à 

modelagem do risco de crédito. Isto porque os resultados a que chegaram mostra que 

é quase o mesmo conjunto de fatores que afeta a probabilidade de default em ambos 

os casos de PME’s. 

 

3.3. Variáveis quantitativas e/ou qualitativas nos modelos de risco de crédito 

  

Inicialmente os estudos de risco de crédito abordavam apenas variáveis 

quantitativas, porém os mais recentes estudos defendem a importância de incluir 
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variáveis qualitativas para além das variáveis quantitativas, de forma a aumentar a 

precisão dos modelos (Altman et al., 2010; Zenzerović, 2011; Dănilă, 2012; Gama e 

Geraldes, 2012; Yildirak e Suer, 2013; Cenni et al., 2015). Contudo, é preciso ter em 

consideração que essa melhoria da precisão dependente muito da qualidade e do 

tratamento dos dados qualitativos (Dănilă, 2012).  

Existe um vasto conjunto de variáveis qualitativas que servem para melhorar a 

precisão da previsão de risco de crédito. O modelo usado por Gama e Geraldes (2012) 

utiliza como variáveis qualitativas, por exemplo, o número de relações bancárias, as 

garantias dada pela empresa ao banco, a idade da empresa, dados inerentes à estrutura 

de propriedade e qualidade de gestão da empresa, ou seja, se o proprietário da empresa 

é o gestor ou se existe um gestor que não é o proprietário da empresa, entre outras. 

Analisando os resultados obtidos com a variável número de relações bancárias as 

autoras concluem que as empresas menores e com apenas uma relação bancária 

admitem uma probabilidade de default superior. O que vai ao encontro da análise feita 

por Cenni et al. (2015) que afirmam que os bancos estão menos dispostos a conceder 

crédito às PME’s com poucas relações bancárias.  

O estudo feito por Cenni et al. (2015) para além do número de relações bancárias 

teve como variáveis qualitativas a parcela de dívida detida pelo banco principal, a 

duração do relacionamento com o banco principal e a proximidade da empresa com o 

banco. E concluem que é vantajoso para as PME's a concentração de dívida sobre o 

banco principal, o que não se verifica para as grandes empresas.  

Já Yildirak e Suer (2013) realizaram uma investigação bastante interessante, pois 

numa primeira fase analisam um modelo só com variáveis quantitativas, depois 

analisam só com variáveis qualitativas e no final juntam os dois tipos de variáveis. Com 

isto, concluem que a junção das variáveis quantitativas com as variáveis qualitativas 

aumenta significativamente o potencial do modelo para prever a falha das empresas. E 

portanto, este estudo evidência a teoria de que os resultados são melhorados quando 

se junta às variáveis quantitativas as variáveis qualitativas.  

Também Altman et al. (2010), seguindo esta linha de melhoramento dos 

modelos, e tendo por base a pesquisa anterior de Altman e Sabato (2007), apostam nas 
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variáveis qualitativas, mas desta vez a amostra é referente ao Reino Unido. A qualidade 

da auditoria, o cumprimento de informação financeira, a idade da empresa e a dimensão 

são algumas das variáveis qualitativas usadas. Assim, com o acréscimo destas variáveis 

o modelo aumentou a sua precisão em cerca de 13%, concluem os autores. Logo, o facto 

dos resultados obtidos a partir da amostra de empresas do Reino Unido serem bons, 

alicerçando-se num modelo construído a partir de uma amostra de empresas dos 

Estados Unidos, prova a solidez do modelo para a previsão de default das PME’s, 

refutando a ideia de Zenzerović (2011) que os resultados dos modelos são mais 

favoráveis nos países de onde teve origem cada modelo.  

Em Portugal foi realizado um estudo por Soares et al. (2011) sobre a avaliação 

do risco de crédito que envolveu os seis principais bancos em Portugal. O objetivo era 

analisar o destaque das variáveis qualitativas e quantitativas na avaliação do risco de 

crédito. Tendo os autores concluído que, em média, são mais importantes as variáveis 

qualitativas do que as quantitativas. Um resultado que alicerçou esta conclusão foi a 

correlação negativa entre a importância dos critérios qualitativos e o desempenho 

obtido pelos bancos em termos de crédito vencido.   

 

3.4. O género como uma variável qualitativa  
 

O género do proprietário de uma empresa é uma variável qualitativa muitas 

vezes analisada com a finalidade de perceber se o risco de crédito aumenta quando o 

proprietário ou gestor de uma empresa é uma mulher. E neste aspeto as opiniões 

dividem-se. Cavalluzzo e Cavalluzzo (1998) mostram que as probabilidades de concessão 

de crédito a pequenas empresas são quase iguais entre homens e mulheres, e as taxas 

de juro cobradas pelos empréstimos também são semelhantes entre géneros. O que 

leva a acreditar que o género não aumenta o risco de crédito. Porém, as conclusões de 

um estudo posterior de Cavalluzzo et al. (2002) tornam mais visível uma descriminação, 

baseada no género do proprietário, nos mercados de crédito. Será que esta 

discriminação de género se faz sentir com as empresas portuguesas?   
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É importante perceber que a disparidade do risco de crédito entre homens e 

mulheres pode não estar diretamente relacionada com o género. Pode estar ligado a 

diferenças na indústria em que operam, histórico de crédito, idade e dimensão da 

empresa, entre outros fatores. Num estudo realizado por Carrington (2006), sobre 

mulheres empresárias no Canadá, mostra que as mulheres têm menos experiência em 

gestão do que os homens, isto pode estar relacionado com a aposta mais tardia das 

mulheres nas suas formações ao nível académico. Também se verifica nesse mesmo 

estudo que as proprietárias femininas de empresas operam numa escala menor do que 

os homens. Outro aspeto relevante mencionado no artigo é o facto de as mulheres 

concentrarem-se mais no setor dos serviços. Assim, segundo Carrington (2006), 

empresas pertencentes a mulheres são mais recentes, menores, mais focadas no setor 

dos serviços e menos rentáveis do que empresas pertencentes aos homens.  

 Portanto, segundo Carrington (2006), comparando empresas de propriedade 

feminina com empresas de propriedade masculina, com dimensão, setor e idade 

semelhantes, não se encontram diferenças significativas em relação ao acesso a 

financiamento. Assim, e à semelhança da conclusão de um estudo feito por Robb e 

Wolken (2002), as diferenças existentes na concessão de empréstimos por género não 

parecem resultar de imperfeições do mercado de crédito, mas sim das características 

das empresas independentemente do género do proprietário.   

Também Mijid e Bernasek (2013) examinaram se o racionamento de crédito é 

neutro em relação ao género dos empresários. Concluem que o sexo feminino tem uma 

taxa de negação de empréstimo mais elevada que o sexo masculino. No entanto, os 

resultados sugerem que o racionamento de crédito para empresas pertencentes a 

mulheres não tem a ver com discriminação por parte dos bancos, mas com as 

características das empresas, apoiando a conclusão de Carrington (2006) e Robb e 

Wolken (2002).  

Outro resultado curioso é que o género do empresário está significativamente 

relacionado com o pedido de empréstimo bancário e com o tamanho dos empréstimos 

(Treichel e Scott, 2006). Este estudo foi realizado em três períodos distintos e verifica-

se sempre. Mas também chegam à conclusão que as mulheres têm receio de se 

candidatar a empréstimos com medo de serem alvo de discriminação de género. 
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Contudo, os autores também concluem que após o controlo de características ao nível 

da empresa, não há diferenças significativas na aprovação de empréstimos a 

empresários masculinos ou femininos, apoiando assim, Carrington (2006), Robb e 

Wolken, (2002) e Mijid e Bernasek (2013). O que sugere que, no país em estudo, o risco 

de crédito é invariante com o género do empresário e portanto não se justifica o receio 

por parte das mulheres.   

No entanto, o receio das mulheres em candidatarem-se a um empréstimo é 

justificado nos países onde o preconceito de género está bem enraizado. Pois segundo 

Ongena e Popov (2015) em países com maior preconceito de género, as empresas de 

propriedade feminina são fortemente desencorajadas a candidatarem-se a crédito 

bancário. Todavia, as taxas de rejeição de empréstimos não variam entre proprietários 

de empresas masculinos e femininos. Portanto, na prática, segundo este estudo, não 

existem diferenças de risco de crédito entre proprietários de empresas masculinos e 

femininos. Parece sim, existir uma crença cultural bem afincada, isto é, nestes países 

ainda acreditam que as mulheres são inferiores aos homens, o que faz com que o acesso 

ao crédito seja mais problemático para as mulheres do que para os homens.   

Ora, no estudo levado a cabo por Ongena e Popov (2015) o objetivo era estudar 

simultaneamente o preconceito de género e o acesso ao crédito, sendo que uma das 

conclusões mais importantes a retirar é que o setor bancário não é o responsável de 

uma possível discriminação de género no acesso ao crédito.  

Contudo, tornou-se pertinente não analisar apenas o género dos empresários, 

mas também o da pessoa que concede o crédito, para perceber se o género de quem 

concede o crédito relaciona-se de alguma forma com uma possível discriminação de 

géneros. E as conclusões dos estudos não são totalmente unânimes. Bellucci et al. (2010) 

são um exemplo de investigadores que analisam não só o género do empresário, mas 

também de quem concede o crédito. Eles exploram se as empresas com propriedade 

feminina pagam juros mais altos, tem promessas de garantia mais frequentes, ou tem 

limites de crédito mais estritos do que os homens. Concluindo que as mulheres 

empresárias enfrentam menor disponibilidade de crédito do que os homens, sendo que 

as taxas de juro não diferem entre géneros. Quanto à análise feita ao género de quem 



14 
 

concede o crédito, concluem que as mulheres são mais avessas ao risco e são menos 

confiantes do que os homens, e portanto restringem mais a disponibilidade de crédito. 

 Porém, Carter et al. (2007) que também estudam o género de quem concede o 

crédito argumentam que o aumento do número de mulheres a trabalhar na banca, que 

se faz sentir atualmente, faz com que sejam solidárias com as mulheres empresárias, 

pois percebem as restrições que estas enfrentam, e portanto tendem a facilitar o crédito 

às mulheres.  

Com estes dois estudos percebe-se mais uma vez que são temas que não se 

consegue estabelecer um consenso, pois depende de vários fatores, como por exemplo 

a área geográfica a que se dedica o estudo.  

 

3.5. Indicadores estatísticos sobre as mulheres nas empresas  
 

De forma a perceber melhor a realidade do nosso país quanto à presença das 

mulheres nas empresas é importante analisar algumas estatísticas dos últimos anos. A 

Informa1 realiza anualmente um estudo sobre a presença feminina nas organizações 

com o objetivo de perceber a evolução da presença feminina na liderança e gestão das 

empresas.  

Assim, segundo o estudo realizado pela Informa (2015) as mulheres representam 

48,6% da população ativa em Portugal em 2014, mas apenas ocupam 28.2% dos cargos 

de liderança nas empresas.  

Outro dado importante revelado pela Informa (2015) é que a participação 

feminina na gestão e na liderança diminui à medida que aumenta a dimensão da 

empresa. Avançando com números, 28.9% das empresas com volume de negócios até 2 

milhões de euros tem liderança feminina. Já nas empresas com volume de negócios 

superior a 50 milhões de euros apenas 6.6% têm mulheres como lideres. De considerar 

ainda que não há qualquer mulher na liderança das empresas cotadas em Portugal. 

                                                           
1 Empresa que lidera a oferta de informação e conhecimento sobre o tecido empresarial nacional 
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Portanto, as mulheres estão menos representadas nos cargos mais elevados das 

grandes empresas. 

No mesmo estudo, considerando a maturidade das empresas, é nas mais novas 

que se regista uma maior participação das mulheres na liderança, cerca de 31% dos 

casos analisados face aos 26.8% no caso de empresas com mais de 20 anos de existência. 

Ou seja, à medida que aumenta a idade da empresa diminui a presença das mulheres 

na sua liderança. O que parece normal, pois antigamente as mulheres não estavam 

muito presentes na vida empresarial e por isso tiveram menos oportunidades de se 

afirmarem nas empresas com mais idade.    

Atualmente, as mulheres adquirem mais formação académica do que os 

homens. Isto é visível através dos resultados obtidos pelo Censos de 2011 numa 

publicação do INE (2013), onde 60.3% da população empregada com nível de 

escolaridade superior são mulheres. E também acrescenta que a percentagem de 

mulheres dirigentes com nível de escolaridade superior é 36.1% enquanto no caso dos 

homens são apenas 27.4%.    

Segundo o estudo da Informa (2015) os setores de atividade com maior presença 

feminina na liderança das empresas são o dos serviços com cerca de 36%, o do retalho 

e o do alojamento e restauração, ambos com 32% das empresas lideradas por mulheres, 

e o da Indústria, incluindo extrativa e transformadora, com cerca de 24%.  

Ainda no seguimento do estudo da Informa (2015) são revelados dados quanto 

ao desempenho das empresas consoante o género do líder. Assim, constata-se que as 

empresas com liderança feminina veem a sua faturação diminuir em 51.6% dos casos, 

já nas lideradas por homens isso acontece em 49.4%. Quanto ao volume de negócios as 

empresas com líderes femininos registam crescimento em 43.6% dos casos e as 

empresas com líderes masculinos em 46.1% dos casos. Já em relação à evolução do 

emprego, as empresas lideradas por mulheres mantêm o número de empregados em 

61.2% dos casos enquanto os homens mantêm apenas em 56.6% dos casos. E por fim, 

as empresas dirigidas por mulheres aumentam na dimensão em 15.95% dos casos e as 

dirigidas por homens aumentam 18% dos casos.  
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Em suma, o crescimento do volume de negócios das empresas não difere 

significativamente em função do género, esta é uma das conclusões a que o estudo da 

Informa (2015) chega. Assim, será que o risco de crédito também não difere 

significativamente em função do género?  

 

3.6. Alterações na desigualdade de género nos altos cargos das empresas  
 

A afirmação das mulheres nas empresas tem vindo a decorrer paulatinamente. 

A Comissão Europeia (CE) tem adotado várias medidas de forma a combater a 

desigualdade de géneros que se faz sentir nos altos cargos das grandes empresas 

europeias. Uma das medidas visa garantir a presença das mulheres em cargos decisórios 

das grandes empresas. Concretamente, pretende-se que até 2020, 40% dos cargos de 

administradores não-executivos das empresas europeias cotadas sejam ocupados por 

mulheres, no caso das empresas públicas o ano estipulado é 2018, segundo um 

comunicado da Comissão Europeia (2012). Fora desta medida ficam as PME’s. 

De acordo com dados publicados pelo INE (2013) em 2011 apenas 6% dos 

assentos nos Conselhos de Administração das vinte principais empresas cotadas em 

Portugal, isto é, pertencentes ao índice PSI20, são ocupados por mulheres. Em 2014 este 

valor subiu para 9.9% (Informa, 2015). Contudo, apesar da subida ocorrida, está ainda 

muito longe do estipulado pela CE até ao ano 2020.  

Em 2015 Portugal celebrou um compromisso com as empresas cotadas em bolsa 

de forma a promover um maior equilíbrio da representação feminina nos conselhos de 

administração face à representação masculina. Estipulou-se uma representação de 30% 

do sexo feminino até 2018 de forma voluntária por parte das empresas (Diário da 

República, 2015).  
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4. Metodologia: Análise Empírica  
 

Tendo presente toda a revisão de literatura, pretende-se construir um modelo 

para prever o risco de crédito nas diferentes dimensões das empresas, contendo 

variáveis quantitativas e variáveis qualitativas. Para isso, será usada uma técnica 

estatística adequada ao tipo de variáveis e ao objetivo do modelo.  

 

4.1. Regressão logit 
 

As principais técnicas estatísticas utilizadas para modelar o risco de crédito são a 

Análise Discriminante Multivariada (MDA) e a regressão logit.  

A análise discriminante multivariada foi inicialmente aplicada por Altman (1968) 

para prever as probabilidades de incumprimento das empresas. Sendo, posteriormente, 

esta técnica utilizada por vários investigadores. Contudo, a MDA apresenta umas 

suposições restritivas, como a normalidade das variáveis independentes e a igualdade 

das matrizes de variância-covariância dos grupos de interesse.  

 Tendo presente as desvantagens da MDA, Ohlson (1980) apresenta um estudo 

pioneiro na previsão de default. Pois substitui a MDA pela técnica de regressão logit, 

eliminando as hipóteses restritivas presentes na análise discriminante multivariada.  

A análise de regressão logit não assume relações lineares entre variáveis 

dependentes e independentes; não assume variáveis normalmente distribuídas; não 

assume homoscedasticidade; e as amostras podem ter tamanhos diferentes.  

Tendo em conta estas vantagens, esta técnica estatística passou a ser utilizada 

por diversos especialistas, nomeadamente em estudos mais recentes levados a cabo por 

Altman.   

Na regressão logit a variável dependente é uma variável binária, e as variáveis 

independentes são de qualquer tipo. O que é favorável pois não restringe a um 

determinado tipo de variáveis.  
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Na variável dependente da regressão logit ocorre uma transformação 

convertendo-a numa razão de probabilidades e posteriormente numa variável de base 

logarítmica. Esta transformação restringe a variável dependente ao intervalo [0,1], e 

assim pode ser facilmente interpretado com uma probabilidade.  

Assim, pode-se definir o modelo de regressão logit como: 

𝑙𝑜𝑔𝑖𝑡 (𝑃𝑖) = log (
𝑃𝑖

1−𝑃𝑖
) = 𝛽0 + 𝛽1𝑥𝑖1 + 𝛽2𝑥𝑖2 + ⋯ + 𝛽𝑛𝑥𝑖𝑛 + 𝜀,                 (1)  

onde 𝑃𝑖  é a variável dependente; 𝛽0 é o coeficiente de termo constante; 𝛽(1,2,…,𝑛) é o 

vetor dos coeficientes das variáveis independentes; 𝑥𝑖(1,2,...,𝑛) é o vetor das variáveis 

independentes e 𝜀 é o termo de erro.  

 

4.2. Seleção das variáveis  
 

As variáveis foram selecionadas tendo em conta os diversos estudos 

mencionados na revisão de literatura. De referir que as variáveis independentes são 

compostas por variáveis quantitativas e variáveis qualitativas tendo presente que vários 

autores defendiam que as variáveis qualitativas melhoravam muito a precisão dos 

modelos de risco de crédito. 

Apesar de a literatura sugerir aplicar um modelo para cada tipo de empresas 

(pequenas e média empresas, grandes empresas, empresas inovadores, entre outros) 

nesta dissertação apenas será usado um modelo pois o objetivo é comparar o 

comportamento das PME’s com as grandes empresas.  

 

4.2.1. Variável dependente 
 

A variável dependente usada neste modelo é a probabilidade de não default, 

garantindo assim declive positivo e interceto, uma vez que quanto maior a pontuação 

final logit maior a probabilidade de determinada empresa não entrar em default, tal 

como justificam Altman e Sabato (2007) que também utilizam esta variável dependente.  
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No modelo esta variável dependente é definida como uma variável dummy. Em 

vários estudos esta variável assume valor 1 se a empresa encontra-se em não default e 

valor 0 no caso de a empresa encontrar-se em default.  

 

4.2.2. Variáveis independentes  
 

No modelo a construir as variáveis quantitativas são rácios financeiros capazes 

de prever o risco de crédito das empresas. Existe um grande número de rácios 

financeiros vantajosos para medir o risco de crédito. Seguindo Altman e Sabato (2007) 

pode-se ver que estes autores começaram por escolher cinco categorias de rácios 

contabilísticos relevantes para mensurar o risco de crédito, são elas, liquidez, 

rentabilidade, alavancagem, cobertura e atividade. E para cada uma destas categorias 

criaram rácios financeiros importantes na previsão de default. A partir disso analisaram 

cada um dos rácios a fim de escolher os dois rácios de cada categoria com maior 

precisão. Por fim, estimaram o modelo com os dez rácios escolhidos eliminando os que 

não apresentavam eficiência para o estudo.  

E é com esses rácios obtidos e usados por Altman e Sabato (2007) que se 

pretende construir parte deste modelo de previsão de risco de crédito. Na tabela 1 pode 

observar-se tais rácios.  

 

Tabela 1 - Variáveis quantitativas 

Categorias Rácios Financeiros 

Liquidez 𝐶𝑎𝑠ℎ 𝑓𝑙𝑜𝑤

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠
 

Alavancagem 𝐷í𝑣𝑖𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑢𝑟𝑡𝑜 𝑝𝑟𝑎𝑧𝑜

𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑃𝑟ó𝑝𝑟𝑖𝑜
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  Tabela 1 – (Continuação) 

 

Rentabilidade 

𝐸𝐵𝐼𝑇𝐷𝐴2

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠
 

𝐺𝑎𝑛ℎ𝑜𝑠 𝑟𝑒𝑡𝑖𝑑𝑜𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠
 

Cobertura 𝐸𝐵𝐼𝑇𝐷𝐴

𝐷𝑒𝑠𝑝𝑒𝑠𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑚 𝑗𝑢𝑟𝑜𝑠
 

Nota: Elaboração própria 

Espera-se que todos os rácios anteriores apresentem sinal positivo exceto para 

o rácio da alavancagem que prevê-se sinal negativo.  

Contudo, Altman e Sabato (2007) demonstram que aplicando uma 

transformação logarítmica a todos os rácios a precisão do modelo aumenta, pois reduz 

o impacto dos outliers e diminui os erros tipo I e tipo II.  

Essa transformação é feita mediante as características de cada variável. As 

variáveis correspondentes à liquidez, alavancagem e cobertura sofrem transformação 

logarítmica padrão, enquanto as variáveis referentes à rentabilidade sofrem uma 

transformação diferente a fim de aumentarem a sua eficácia no modelo, tal como 

argumentam Altman e Sabato (2007).  

Desta forma, a tabela 2 apresenta as variáveis quantitativas com as respetivas 

transformações logarítmicas.   

 

Tabela 2 - Variáveis quantitativas com transformação logarítmica 

Categorias Rácios Financeiros 

Liquidez 
𝑙𝑜𝑔 (

𝐶𝑎𝑠ℎ 𝑓𝑙𝑜𝑤

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠
) 

 

                                                           
2 EBITDA – Lucros antes dos juros, impostos, depreciação e amortização.  
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Tabela 2 – (Continuação) 

Alavancagem 
𝑙𝑜𝑔 (

𝐷í𝑣𝑖𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑢𝑟𝑡𝑜 𝑝𝑟𝑎𝑧𝑜

𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑃𝑟ó𝑝𝑟𝑖𝑜
) 

 

Rentabilidade 

−𝑙𝑜𝑔 (
1 − 𝐸𝐵𝐼𝑇𝐷𝐴

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠
) 

−𝑙𝑜𝑔 (
1 − 𝐺𝑎𝑛ℎ𝑜𝑠 𝑟𝑒𝑡𝑖𝑑𝑜𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠
) 

Cobertura 
𝑙𝑜𝑔 (

𝐸𝐵𝐼𝑇𝐷𝐴

𝐷𝑒𝑠𝑝𝑒𝑠𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑚 𝑗𝑢𝑟𝑜𝑠
) 

Nota: Elaboração própria 

 

Para juntar às variáveis quantitativas também será incluído variáveis qualitativas 

neste modelo com o intuito de melhor avaliar o risco de crédito. Assim, pretende-se 

analisar a influência da dimensão da empresa e da sua idade e ainda o género e o nível 

académico relativamente ao proprietário/gestor.  

A variável dimensão da empresa é uma variável muito importante pois a questão 

fundamental da dissertação incide sobre ela. Ongena e Popov (2015) também analisam 

a dimensão das empresas num estudo sobre o acesso ao crédito. Contudo, neste caso 

como se pretende analisar as PME’s face às grandes empresas, e inspirado no estudo de 

Ongena e Popov (2015) a variável será uma variável dummy. E, tendo em conta a 

definição de PME assumida anteriormente, esta variável assume valor 1 se a empresa 

tiver menos do que 250 empregados e assume valor 0 caso contrário. 

Para a variável idade da empresa Altman et al. (2010) também utilizam uma 

variável dummy para analisar as empresas que têm entre 3-9 anos e as restantes. Pois 

justificam que empresas recém-criadas, isto é com menos de 3 anos, não apresentam 

grandes riscos, uma vez que é necessário algum tempo para criarem problemas. E há 

medida que as empresas vão amadurecendo tornam-se mais fortes. No entanto o 

período que compreende as idades 3 e 9 anos é um período considerado vulnerável. 

Assim, assume valor 1 se a empresa tem entre 3-9 anos e valor 0 caso contrário. 
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A variável género do proprietário/gestor também é uma variável dummy que irá 

esclarecer se existe uma maior propensão para o aumento do risco de crédito no género 

feminino ou no masculino, seguindo desta forma Ongena e Popov (2015). Assume valor 

1 se pelo menos um dos proprietários/gestores é do género feminino e 0 caso contrário.  

Ainda em relação a características do proprietário/gestor de uma empresa temos 

a variável que avalia o nível académico. Robb e Wolken (2002) têm em consideração 

esta variável no seu estudo, em jeito de analisar se uma menor formação académica 

influência o risco de crédito. Portanto, utilizam uma dummy que assume valor 1 se o 

proprietário/gestor tem pelo menos um curso superior e valor 0 caso contrário.  

A tabela seguinte concentra de forma esquematizada as variáveis qualitativas.  

 

Quadro 1 – Quadro-resumo das variáveis qualitativas (variáveis dummy) 

Dimensão da empresa 

(Dim_Emp) 

1 se o número de empregados é inferior a 250 

0 caso contrário 

Idade da empresa 

(Idade_Emp) 

1 se a idade da empresa está entre 3-9 anos 

0 caso contrário 

Género do proprietário/gestor 

(Gen) 

1 se existe pelo menos um proprietário/gestor feminino 

0 caso contrário 

Nível académico 

(Acadm) 

1 se o proprietário/gestor tem pelo menos um curso superior 

0 caso contrário 

Nota: Elaboração própria 

 

4.3. Modelo proposto 
 

Agora, tendo presente todas as variáveis a utilizar, pode-se formular o modelo 

composto por essas variáveis. Assim, tem-se:  
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𝐿𝑜𝑔𝑖𝑡 (𝑃𝑖) = log (
𝑃𝑖

1 − 𝑃𝑖
)

= 𝛽0 + 𝛽1. log (
𝐶𝑎𝑠ℎ 𝑓𝑙𝑜𝑤

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠
) + 𝛽2. log (

𝐷í𝑣𝑖𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑢𝑟𝑡𝑜 𝑝𝑟𝑎𝑧𝑜

𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑃𝑟ó𝑝𝑟𝑖𝑜
)

− 𝛽3. log (
1 − 𝐸𝐵𝐼𝑇𝐷𝐴

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠
) − 𝛽4. log (

1 − 𝐺𝑎𝑛ℎ𝑜𝑠 𝑟𝑒𝑡𝑖𝑑𝑜𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠
)            (𝟐)

+ 𝛽5. log (
𝐸𝐵𝐼𝑇𝐷𝐴

𝐷𝑒𝑠𝑝𝑒𝑠𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑚 𝑗𝑢𝑟𝑜𝑠
) + 𝛽6. 𝐷𝑖𝑚_𝐸𝑚𝑝 + 𝛽7. 𝐼𝑑𝑎𝑑𝑒_𝐸𝑚𝑝

+ 𝛽8. 𝐺𝑒𝑛 + 𝛽9. 𝐴𝑐𝑎𝑑𝑚 + 𝜀 

 

onde 𝑃𝑖  representa a probabilidade de não default, 𝛽0 o coeficiente de termo constante, 

𝛽(1,2,…,9) representa o vetor de coeficientes das variáveis independentes e 𝜀 representa 

o termo de erro.  

 

4.4. Dados 
 

De acordo com as variáveis que se pretende usar para o modelo, os dados têm 

de ser extraídos de uma base de dados com informações ao nível qualitativo, pois nem 

todas as bases de dados fornecem este tipo de resultados, existem bases de dados 

apenas com informação quantitativa.   

Assim, uma das bases de dados possíveis é a Amadeus criada e produzida por 

Bureaus Van Djik. Esta inclui informação detalhada de cerca de 21 milhões de empresas 

europeias, nomeadamente sobre a estrutura das empresas, os administradores, estudos 

de mercado, informações financeiras das empresas, entre outras.  

Para este estudo interessa apenas dados relativos a empresas portuguesas. E de 

forma a concentrar a análise da questão central a amostra é referente a empresa 

nacionais inseridas na atividade da indústria transformadora, ou seja, analisar a secção 

C da Classificação Portuguesa das Atividades Económicas – Revisão 3 (CAE-Rev.3), tendo 

em conta que é um dos maiores setores e que contém uma grande representação 

feminina em cargos de liderança.  
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Mas, como a secção da indústria transformadora tem uma dimensão 

consideravelmente grande, parece pertinente focar a amostra apenas em alguns 

subgrupos desta secção. Assim, consultando os Quadros de Pessoal referentes a 2014, 

contabilizou-se a percentagem do número de trabalhadores femininos nos quadros 

superiores. E, escolhesse desta forma os subgrupos da secção C que tenham 

representação feminina acima de 40% nos quadro superiores. Pois assume-se que 

havendo um número significativo de mulheres nos quadros superiores é mais provável 

que enfrentem cargos de gestão ou mesmo de propriedade das empresas.  

Desta forma, a fabricação de têxteis; a indústria do vestuário; a indústria do 

couro e dos produtos do couro; a fabricação dos produtos farmacêuticos de base e de 

preparações farmacêuticas; e outras indústrias transformadoras são os subgrupos que 

apresentam a condição anterior.  

Contudo, a base de dados Amadeus não contem a totalidade dos dados 

necessários para o modelo criado. E por isso é necessário encontrar proxies.  

Assim, no rácio que representa a alavancagem é necessário o valor da dividida 

de curto prazo, porém não tendo encontrado esse dado será usado como proxy o valor 

do passivo corrente.   

Também para um dos rácios que patenteiam a rentabilidade não foi encontrado 

o valor dos ganhos retidos e por isso, este será substituído pelo valor acrescentado. No 

entanto este dado não é uma proxy dos ganhos retidos. Porém, os ganhos retidos são 

refletidos no valor acrescentado de cada empresa e por isso é justificável que se utilize 

este valor em substituição do valor dos ganhos retidos.  

Nas variáveis qualitativas o Nível Académico do proprietário/gestor terá de ser 

excluído devido à falta de informação dada pelas empresas.  

Já no caso da variável dependente os dados encontrados na base de dados 

classificava apenas como empresas ativas e como empresas em processo de insolvência, 

em todos os outros tipos de estado das empresas não eram obtidos resultados. Por este 

motivo será definido com valor 1 empresas ativas e com valor 0 empresas em processo 

de insolvência em vez de empresas em default. Pois, as empresas em processo de 

insolvência encontram-se em vias de levar a uma situação de default.  
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O horizonte temporal da amostra vai de 2006 a 2014 por compreender um 

período próximo do que vivemos atualmente e por incluir a recente crise financeira.  

Assim, tendo retirado a amostra e verificado a existência de todas as variáveis 

resta apurar a existência de dados para todos os parâmetros. E neste aspeto verifica-se 

que são muitas as empresas que não têm todos os dados disponíveis, o que as torna 

inviáveis para o estudo e por isso foi necessário excluir. Desta forma, a dimensão da 

amostra, inicialmente de 8902, reduz significativamente, ficando apenas com 916 

empresas em estudo.   

Com a amostra final foram construídos cada um dos rácios para as variáveis 

quantitativas. E tendo em conta os resultados são obtidos valores negativos para várias 

empresas. O que coloca em causa a aplicação de logaritmos no modelo, como proposto 

inicialmente. Assim, depois de analisada a hipótese de excluir as empresas que obtêm 

valores negativos nos seus rácios, a fim de permitir a aplicação dos logaritmos, verifica-

se a perda de um grande número de empresas, o que faz diminuir drasticamente a 

dimensão da amostra. Portanto, neste caso será mais prudente recuar na aplicação dos 

logaritmos de modo a ter uma amostra relevante.  

Outra situação que merece ser refletida é o caso das empresas que estão em 

processo de insolvência. Acontece que a partir de um determinado ano de elas estarem 

em processo de insolvência as empresas deixam de publicar os seus balanços. Isto não 

quer dizer que estas empresas deixam de existir, pois os processos de insolvência 

demoram alguns anos a resolverem-se. Assim, serão analisados dois casos, o primeiro 

que analisa apenas as empresas que têm dados para cada ano do período em análise, e 

o segundo caso analisa as empresas para todo o horizonte temporal em estudo incluindo 

os anos em que estas não contêm informação financeira.  

Também de ressalvar que a informação obtida quanto ao estado das empresas é 

referente ao último ano dos dados publicados por cada empresa. Porém, tendo em 

conta a ideia de Brilman (1993) que os gestores agem tardiamente quando uma empresa 

dá sinais negativos, sendo esta ideia defendida por um estudo que conclui que grande 

parte das empresas que entraram em falência já detinham problemas financeiros entre 

3 a 5 anos atrás. Assim, e para que esta variável possa ser usada no horizonte temporal 
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pretendido assume-se para cada empresa que esteja em processo de insolvência num 

determinado ano que já se encontrava nesse estado nos três anos antecedentes, 

assumindo atividade nos anos anteriores.  

Já na variável género também não foi possível encontrar informação ao longo 

dos anos em estudo. Mas sendo esta variável importante para o estudo a solução passa 

por fazer uma análise com esta variável em separado. Ou seja, são analisados os dados 

em painel para todas as variáveis exceto para a variável género que será analisada 

posteriormente apenas para o último ano em análise.  

4.5. Modelo final  
 

Tendo em consideração todas as alterações impostas resta redefinir o modelo 

(2). Assim, pode escrever-se o modelo da seguinte forma: 

𝐿𝑜𝑔𝑖𝑡 (𝑃𝑖) = log (
𝑃𝑖

1 − 𝑃𝑖
)

= 𝛽0 + 𝛽1.
𝐶𝑎𝑠ℎ 𝑓𝑙𝑜𝑤

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠
+ 𝛽2.

𝑃𝑎𝑠𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒

𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑃𝑟ó𝑝𝑟𝑖𝑜

+ 𝛽3.
𝐸𝐵𝐼𝑇𝐷𝐴

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠
+ 𝛽4.

𝐺𝑎𝑛ℎ𝑜𝑠 𝑟𝑒𝑡𝑖𝑑𝑜𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠
                                (𝟑)

+ 𝛽5.
𝐸𝐵𝐼𝑇𝐷𝐴

𝐷𝑒𝑠𝑝𝑒𝑠𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑚 𝑗𝑢𝑟𝑜𝑠
+ 𝛽6. 𝐷𝑖𝑚_𝐸𝑚𝑝 + 𝛽7. 𝐼𝑑𝑎𝑑𝑒_𝐸𝑚𝑝

+ 𝛽8. 𝐺𝑒𝑛 + 𝜀 

 

onde 𝑃𝑖  representa a probabilidade da empresa não estar em processo de 

insolvência, 𝛽0 o coeficiente de termo constante, 𝛽(1,2,…,8) representa o vetor de 

coeficientes das variáveis independentes e 𝜀 representa o termo de erro.  
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5. Resultados 
 

Neste capítulo são relatados todos os resultados obtidos, referindo os principais 

passos para a estimação das regressões realizadas.  

 

5.1. Estatísticas descritivas 
 

A tabela 3 contém as estatísticas descritivas das variáveis usadas para a estimação 

do modelo proposto tendo em conta as empresas da amostra que contém informação 

para os anos em estudo.   

Tabela 3 - Estatísticas descritivas das variáveis 

Variável Observações Média Desvio padrão Mínimo Máximo 

Est_Emp 8047 0.9638375 0.186706 0 1 

Rc_Liq 8047 0.0704423 0.1323916 -3.170997 0.6966761 

Rc_Alavn 8047 3.624415 66.52967 -420.0562 4306.244 

Rc_Rentb1 8047 0.0980676 0.1392541 -3.063777 0.7674247 

Rc_Rentb2 8047 0.5602797 0.5380075 -2.220381 6.816138 

Rc_Cob 8047 166.3024 39531.05 -3233414 892195.5 

Dim_Emp 8047 0.9702995 0.1697703 0 1 

Idade_Emp 8047 0.1455201 0.3526463 0 1 

Nota: Tabela elaborada a partir dos dados obtidos pelo software Stata 13.0 

 Com vista na tabela percebe-se que todas as variáveis contêm o mesmo número 

de observações. Olhando para o desvio padrão repara-se que as variáveis Rc_Alavn e 

Rc_Cob possuem um grande valor o que sugere uma maior dispersão dos dados 

referentes a estas variáveis.  

As variáveis Est_Emp, Dim_Emp, Idade_Emp sendo dicotómicas não é relevante 

analisar os dados obtidos na tabela anterior. Porém parece interessante cruzar algumas 

destas variáveis para perceber as suas frequências. Para isso recorresse às tabelas de 

frequência com percentagens.   
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Tabela 4 - Frequências e percentagens de Est_Emp vs Dim_Emp 

 

Est_Emp  

Dim_Emp  

Total 0 1 

 

0 

15 276 291 

5.15% 94.85% 100% 

 

1 

224 7532 7756 

2.89% 97.11% 100% 

 

Total 

239 7808 8047 

2.97% 97.03% 100% 

Nota: Tabela elaborada a partir de dados obtidos pelo software Stata 13.0 

 

Tendo em conta a informação da tabela 4 apenas 5.15% das empresas em 

processo de insolvência são grandes e portanto a grande maioria são PME’s. Das 

empresas ativas da amostra mais de 97% são PME’s. De notar que a amostra contém 

apenas aproximadamente 3% de grandes empresas face aos 97% de PME’s.  

 

Tabela 5 - Frequências e percentagens de Est_Emp vs Idade_Emp 

 

Est_Emp  

Idade_Emp  

Total 0 1 

 

0 

238 53 291 

81.79% 18.21% 100% 

 

1 

6638 1118 7756 

85.59% 14.41% 100% 

 

Total 

6876 1171 8047 

85.45% 14.55% 100% 

Nota: Tabela elaborada a partir de dados obtidos pelo software Stata 13.0 

 

Na tabela 5 observa-se que mais de 18% das empresas em processo de 

insolvência encontram-se com idades compreendidas entre 3 e 9 anos, período 
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considerado de risco tendo em conta Altman et al. (2010). E quase 86% das empresas 

ativas encontram-se com idades consideradas de menor risco.  

Tabela 6 - Frequências e percentagens da Dim_Emp vs Idade_Emp 

 

Dim_Emp  

Idade_Emp  

Total 0 1 

 

0 

233 6 239 

97.49% 2.51% 100% 

 

1 

6643 1165 7808 

85.08% 14.92% 100% 

 

Total 

6876 1171 8047 

85.45% 14.55% 100% 

Nota: Tabela elaborada a partir de dados obtidos pelo software Stata 13.0 

 

Quanto à relação dimensão e idade das empresas a tabela 6 permite concluir que 

perante a amostra 97.49% das grandes empresas encontram-se em idades de risco 

reduzido de incumprimento. E aproximadamente 15% das PME’s encontram-se no 

período de idades de forte risco.  

De notar ainda que em relação à amostra em estudo na variável Est_Emp 3.62% 

corresponde a empresas em processo de insolvência e 96.38% a empresas em atividade. 

Relativamente à correlação das variáveis independentes é desejável que estas 

não sejam fortemente correlacionadas, pois isso levaria a que a variável dependente 

fosse explicada por informações análogas. E portanto, prejudicava a capacidade de 

previsão do modelo. No caso das variáveis independentes em estudo verifica-se uma 

fraca correlação entre elas, tal como pode ser consultado no anexo 1.    

 

5.2. Estimação dos modelos e resultados 
 

Antes de estimar a regressão logit é importante perceber qual a melhor 

metodologia a usar em painel, isto é, usar dados fixos ou dados aleatórios. Para isso será 
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feito o teste de Hausman. Assim, realizado este teste é obtido um p-value inferior a 0.05, 

o que leva a usar os efeitos fixos.  

Para estimar a regressão logit em painel é necessário começar por definir o 

painel. Assim, através de um comando específico é definido como painel as empresas e 

como variável tempo os anos. Sendo obtida a informação de dados desequilibrados. Isto 

acontece porque algumas empresas, dada a situação de processo de insolvência, a partir 

de determinado ano deixam de apresentar dados para análise. A tabela 7 apresenta a 

estimação do modelo 1.  

 

Tabela 7 – Estimação do Modelo 1 

Variável dependente – Est_Emp 

Variáveis explicativas Modelo 1 

Rc_Liq 0.1403 

(1.6918) 

Rc_Alavn -0.0011 

(0.0023) 

Rc_Rentb1 7.9053 *** 

(1.8931) 

Rc_Rentb2 -0.0679 

(0.5697) 

Rc_Cob 0.0069 

(0.0047) 

Dim_Emp -15.0485 

(546.003) 

Idade_Emp 1.3119 *** 

(0.4992) 

Número de observações 533 

Número de grupos 73 

Prob > chi2 0.000 

Nota: Modelo estimado com recurso ao software Stata 13.0. 
*** Estatisticamente significativo ao nível de 1%. Erros-padrão entre parênteses. 



31 
 

Tendo por base a estimação obtida todas as variáveis rácio apresentam os sinais 

esperados à exceção da Rc_Rentb2 que apresenta sinal negativo sendo esperado sinal 

positivo. E este facto pode ser explicado devido a este rácio usar uma proxy, e talvez 

essa proxy forneça uma informação mais limitada.    

Apesar dos restantes rácio apresentarem os sinais esperados, apenas a variável 

Rc_Rentb1 é estatisticamente significativa ao nível de 1% de significância.  

Quanto às variáveis qualitativas em análise, olhando para a variável Dim_Emp 

pode concluir-se que a probabilidade de uma empresa não entrar em processo de 

insolvência diminuiu quando as empresas são classificadas como pequenas e médias. 

Porém este resultado não é estatisticamente significativo. 

Já em relação à variável Idade_Emp pode dizer-se que as empresas que 

compreendem as idades 3 e 9 anos têm uma influência positiva sobre a probabilidade 

de um empresa não entrar em processo de insolvência. E este resultado é 

estatisticamente significativo a 1%.  

É importante ter presente que estes resultados referem-se a 533 observações e 

apenas 73 grupos.  

Tal como foi referido no subcapítulo 4.4 as empresas que entram em processo 

de insolvência deixam de apresentar os seus dados financeiros, não querendo isto 

obrigatoriamente dizer que elas deixem de existir. E por isso será feita a análise onde 

são incluídos os anos após o processo de insolvência, onde os valores são todos zero.  

Em termos de estatísticas descritivas não há alterações significativas, sendo que 

como é natural os valores correspondentes à média diminui muito ligeiramente dado 

que o número de observações aumentou um pouco.  

Neste caso os dados são fortemente equilibrados. Sendo também usados efeitos 

fixos. A tabela 8 corresponde à estimação do modelo 2.  
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Tabela 8 - Estimação Modelo 2 

Variável dependente – Est_Emp 

Variáveis explicativas Modelo 2 

Rc_Liq -2.2376 

(1.8813) 

Rc_Alavn 0.00001 

(0.0024) 

Rc_Rentb1 9.8795 *** 

(2.0812) 

Rc_Rentb2 1.4779 *** 

(0.4657) 

Rc_Cob 0.0083 * 

(0.0050) 

Dim_Emp -15.3000 

(504.1702) 

Idade_Emp 1.5007 *** 

(0.5210) 

Número de observações 657 

Número de grupos 73 

Prob > chi2 0.000 

Nota: Modelo estimado com recurso ao software Stata 13.0. 
*** Estatisticamente significativo ao nível de 1%. * Estatisticamente significativo ao nível de 
10%. Erros-padrão entre parênteses. 

 

Com esta estimação resulta duas variáveis rácio com sinais não esperados. É o 

caso da Rc_Liq e Rc_Alavn. Contudo não são resultados estatisticamente significativos. 

Por sua vez a variável Rc_Rentb2 que no modelo 1 relacionava-se negativamente com a 

variável dependente, desta vez surge com sinal positivo como é esperado. Sendo este 

resultado estatisticamente significativo.  

Também a variável Rc_Cob nesta estimação apresenta-se estatisticamente 

significativa ao nível de 10% e apresenta sinal esperado.  
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Quanto à Rc_Rentb1 e às variáveis qualitativas, Dim_Emp e Idade_Emp, 

apresentam as mesmas conclusões que no modelo 1. 

Dada a pertinência da variável que dita o género dos proprietários/gestores das 

empresas, esta vai ser analisada agora apenas para 2014, tendo em conta a 

indisponibilidade de informação para os anos anteriores.   

Como a amostra é diferente da inicial o modelo será estimado com recurso a 

todas as variáveis propostas. Porém a variável que analisa a idade da empresa foi 

excluída após uma estimação prévia, pois revelava pouca informação. Isto é, sendo uma 

variável dicotómica assumia valor 1 em poucos casos relativamente ao ano 2014.  

Assim, a tabela 9 corresponde à estimação do modelo incluindo a variável Gen 

relativamente ao ano 2014.  

 

Tabela 9 - Estimação do Modelo 3 

Variável dependente – Est_Emp 

Variáveis explicativas Modelo 3 

Rc_Liq -0.2901 

(17.4780) 

Rc_Alavn 0.0126 

(0.0183) 

Rc_Rentb1 3.7937 

(17.6854) 

Rc_Rentb2 2.0775 

(1.4751) 

Rc_Cob -4.12e-07 

(2.92e-06) 

Dim_Emp 1.4278 

(1.1100) 

Gen 0.2793 

(0.7270) 
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Tabela 9 – (Continuação) 

Const. 1.9020 

(1.3359) 

Número de observações 811 

Prob > chi2 0.004 

Pseudo R2 0.1799 

Nota: Modelo estimado com recurso ao software Stata 13.0. Erros-padrão entre parênteses. 

 

Relativamente à tabela anterior a análise será centrada na variável respeitante 

ao género. E o resultado da estimação revela uma relação positiva entre a variável Gen 

e a variável Est_Emp. O que indica que a presença de mulheres na chefia de empresas 

aumenta a probabilidade de não entrarem em processo de insolvência. Porém, este 

resultado não é estatisticamente significativo ao nível de 5%.  

Se for analisado o valor dado pelo pseudo R2 percebe-se que cerca de 18% da 

variável dependente é explicada pelas restantes variáveis do modelo. 

Todavia, é também de ressalvar o facto da variável Est_Emp apresentar apenas 

11 casos de empresas em processo de insolvência contra 800 casos de empresas em 

atividade, para o ano de 2014 e para a amostra em estudo. O que não permite retirar 

grandes conclusões.  

 

5.3. Avaliação dos modelos 
 

Relativamente aos dois primeiros modelos, onde é analisado para o mesmo 

período de tempo e com as mesmas variáveis, ambos são no global, estatisticamente 

significativos, tendo por base a probabilidade da estatística qui-quadrado obtida na 

regressão. Contudo, o valor do teste do qui-quadrado para a razão de verossimilhança 

é mais elevado no modelo 2, ou seja, há uma maior intensidade na explicação das 

variáveis no modelo 2.  
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Também no modelo 2 existem quatro variáveis estatisticamente significativas e 

no modelo 1 apenas existem duas variáveis estatisticamente significativas. Por estas 

rezões o modelo 2 é considerado melhor do que o modelo 1.  

A avaliação do modelo 3 pode ser feita por meio do teste de Hosmer Lemeshow 

que avalia as diferenças entre as classificações previstas e as observadas pelo modelo 

(Silva Brito e Neto, 2008). Sendo que ao nível de 5% de significância conclui-se que o 

modelo é capaz de gerar bons resultados. Contudo, nenhuma das variáveis é 

estatisticamente significativas, isto pode estar relacionado com a amostra.  
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6. Conclusões  
 

No início desta dissertação a questão principal que se colocava era se existia uma 

relação negativa entre o risco de crédito e a dimensão das empresas. E perante os 

modelos estimados com dados em painel sugere haver uma relação negativa. Contudo, 

não se pode concluir tal facto, pois este resultado não é estatisticamente significativo. 

Isto pode dever-se à grande diferença em termos de proporcionalidade da variável 

relativa à dimensão das empresas, isto é, a amostra continha uma percentagem muito 

pequena de grandes empresas face às PME’s.  

Para além da variável que ditava a dimensão das empresas, outras também não 

foram estatisticamente significativas. Mais uma vez isto pode estar relacionado com a 

estrutura da amostra, pois a variável dependente também contém uma grande 

desproporcionalidade em termos de empresas ativas e empresas em processo de 

insolvência.  

Já a variável que define a idade das empresas é estatisticamente significativa. 

Segundo os resultados obtidos a faixa etária das empresas dos 3 aos 9 anos contribui 

para o aumento da probabilidade de uma empresa não entrar em processo de 

insolvência. Ou seja, segundo os resultados obtidos, as empresas que tenham entre 3 e 

9 anos não contribuem para o aumento do risco de crédito. O que não corrobora com o 

estudo de Altman et al. (2010). O que pode sugerir que em Portugal as empresas levam 

mais tempo a criar problemas financeiros.  

Outra questão levantada nesta dissertação foi a contribuição da presença 

feminina nos altos cargos das empresas para o aumento do risco de crédito. E também 

neste caso, apesar de a estimação sugerir que a presença de mulheres relacionava-se 

positivamente com a probabilidade de uma empresa não entrar em processo de 

insolvência, o resultado não é estatisticamente significativo. Isto pode acontecer porque 

o setor de atividade em estudo, apesar de ter uma boa representação feminina, não é o 

setor onde a presença feminina é mais forte.  

Assim, relativamente à presença das mulheres nas empresas os resultados 

obtidos não permitem tirar conclusões quanto à sua contribuição para o risco de crédito.  
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Possivelmente, grande parte dos resultados obtidos devem-se à composição da 

amostra. Esta é talvez a principal limitação deste estudo. Pois, apesar de em Portugal as 

grandes empresas representarem uma fatia muito fina do tecido empresarial, este 

estudo poderia ser mais expressivo se a amostra tivesse uma percentagem de grandes 

empresas mais próxima das pequenas e médias empresas.  

Outra limitação deste estudo é a falta de informação qualitativa oferecida pela 

base de dados, como por exemplo, o nível académico dos gestores/proprietários das 

empresas. Também ao nível quantitativo muitas empresas da amostra inicial tinham 

várias falhas de informação e por isso tiveram de ser excluídas.  

Em estudos futuros, parece pertinente fazer um separação diferente em relação 

à dimensão das empresas, de forma a não juntar a maioria das empresas num só grupo, 

como aconteceu ao separar apenas entre PME’s e grandes empresas. E também alargar 

a amostra para outros setores de atividade económica, para que as conclusões possam 

ser mais generalizadas. Também a introdução de novas variáveis, nomeadamente 

qualitativas, pode ser favorável aos resultados finais. Em relação ao género parece ser 

pertinente que novos estudos sejam feitos, pois atualmente o meio empresarial já não 

é só dos homens.   
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Anexos  
 

Anexo I  

 

Matriz correlação (Modelo 1) 

 

 
 

Est_Emp Rc_Liq Rc_Alavn Rc_Rentb1 Rc_Rentb2 Rc_Cob Dim Idade_Emp 

Est_Emp 1        

Rc_Liq 
 

0.1824 1       

Rc_Alavn 
 

-0.0084 -0.0209 1      

Rc_Rentb1 
 

0.1689 0.9605 -0.0175 1     

Rc_Rentb2 
 

0.0353 0.2287 -0.0145 0.2412 1    

Rc_Cob 
 

0.0026 0.0250 -0.0007 0.0255 0.0093 1   

Dim 0.0249 
 

0.0242 0.0053 0.0334 0.0597 0.0004 1  

Idade_Emp 
 

-0.0201 0.1354 0.0063 0.1562 0.1615 -0.0013 0.0597 1 

Nota: Elaborada a partir do software Stata 13.0 
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Anexo II - Glossário 

 

Ativos Totais: os ativos totais compreendem os bens e direitos da empresa que possuem 

valor económico e podem ser convertidos em dinheiro.  

Capital Próprio: é o valor líquido do património de uma empresa. O capital próprio é a 

diferença entre os ativos e passivos, ou seja, a diferença entre tudo aquilo que a 

empresa possui e o que deve a terceiros.  

Cash flow: em português significa fluxo de caixa. Representa o dinheiro que entra e sai 

da empresa. 

Crédito Bancário: trata-se de um produto financeiro de cedência de capital a empresas 

ou particulares.  

Credor: é uma entidade que empresta capital que será reembolsado no futuro. 

Data de Vencimento do Crédito: é a data limite de pagamento do montante acordado.  

Despesas com Juros: representa os juros sobre obrigações, empréstimos, divida 

convertível ou linhas de crédito durante um período de tempo específico.  

Divida de Curto Prazo: são todas as obrigações financeiras de uma empresa com prazo 

de duração inferior a um ano.  

EBITDA: é um indicador financeiro e representa os recursos gerados por uma empresa 

através das suas atividades operacionais, sem contar impostos e outros efeitos 

financeiros.  

Erro tipo I: ocorre quando concluímos que a hipótese a testar é falsa, sendo que na 

realidade é verdadeira.  

Erro tipo II: ocorre quando concluímos que a hipótese a testar é verdadeira, sendo que 

na realidade é falsa.  

Ganhos Retidos: representa uma percentagem da receita liquida que não é paga na 

forma de dividendos, mas retida pela empresa para ser reinvestido ou para o pagamento 

de dívida.  
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Homoscedasticidade: é o fenômeno estatístico que ocorre quando o modelo de 

hipótese matemático apresenta variâncias para todas as variáveis iguais em todas as 

observações.  

Matriz variância-covariância: A matriz de variância-covariância é uma matriz quadrada 

que contém as variâncias e covariâncias associadas a diferentes variáveis. Ou seja, os 

elementos diagonais da matriz representam as variâncias das variáveis, e os elementos 

fora da diagonal representam as covariâncias entre todos os pares possíveis de variáveis. 

Mercado de Capitais: é o local de encontro entre a oferta e a procura de fundos 

emprestáveis de médio e longo prazo (com prazos de vencimento superiores a um ano). 

É uma das partes do sistema financeiro.  

Mercado de Crédito: é o nome dado à outra parte do sistema financeiro onde ocorre o 

processo de concessão e tomada de crédito. 

Mulheres dirigentes: desempenham a função de primeiro gestor. 

Outliers: são observações da amostra que apresentam um grande afastamento das 

restantes.  

Passivo Corrente: são dívidas que devem ser liquidadas num espaço de tempo inferior 

a um ano.  

Proxy: é algo que atua em representação de outra, sempre que seja difícil, impossível 

ou custoso aferir diretamente.  

Rácio de Alavancagem: avalia a capacidade de uma empresa cumprir com as suas 

obrigações financeiras.  

Rácio de Atividade: mede a eficácia de um investimento numa determinada categoria 

de ativos, ou seja, determina se a administração de uma empresa está a fazer um bom 

trabalho em gerar receitas dos seus recursos.   

Rácio de Cobertura: dá uma boa indicação da capacidade das empresas conseguirem 

satisfazer os seus compromissos financeiros.  

Rácio de Liquidez: oferece um bom indicador da liquidez das empresas. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Estat%C3%ADstica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Vari%C3%A2ncia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cr%C3%A9dito
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Rácio de Rentabilidade: oferece um indicador importante da capacidade das empresas 

em gerarem lucro.  

Receitas Anuais: corresponde ao que é obtido pela venda de bens ou serviços de 

determinada empresa durante o ano.  

Risco de Default: Possibilidade do emitente de determinada dívida não ter a capacidade 

financeira necessária para pagar juros e/ou capital em dívida na data e no montante 

prometido.  

Valor Acrescentado: é a diferença entre o valor dos bens produzidos e os custos dos 

bens intermédios utilizados na produção. Ou seja salários, juros e lucros.  

Variável dummy: é uma variável que assume valores 0 ou 1, normalmente o 0 indica a 

ausência de determinado atributo e o 1 a presença desse atributo. Também pode ser 

designada por variável binária ou dicotómica.  

Variável qualitativa: é uma variável que admite uma escala definida por categorias. 

Variável quantitativa: é uma variável que admite uma escalda de medida numérica. 

Volume de Negócios: é a quantia líquida das vendas e prestações de serviços após as 

reduções em vendas e não incluindo impostos diretamente relacionados com as vendas 

e prestações de serviços.  
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