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RESUMO 

Restrições financeiras ao Investimento Direto Estrangeiro: o caso das Pequenas e Médias Empresas 

portuguesas 

 
A evolução do contexto mundial tem motivado a relevância da internacionalização nas estratégias 

empresariais contemporâneas. Porém, o acesso a financiamento entrava o processo empreendedor, 

barreira de intensidade particular, segundo a literatura empírica, nas Pequenas e Médias Empresas. 

A presente investigação pretende identificar as restrições enfrentadas pelas Pequenas e Médias 

Empresas portuguesas no acesso a financiamento para projetos de Investimento Direto Estrangeiro. 

Pretende-se descrever as perceções, das referidas empresas e dos Bancos, quanto às barreiras 

financeiras implicadas nesses esforços de expansão internacional e identificar a principal via de 

financiamento a que recorrem para realizar tais projetos (distinguindo entre financiamento próprio e 

alheio). 

Partindo do pressuposto de que o mercado de capital tem imperfeições, elaboramos uma análise 

empírica descritiva e exploratória das restrições financeiras ao Investimento Direto Estrangeiro, com 

base numa amostra de 12 Pequenas e Médias Empresas portuguesas que já realizaram Investimento 

Direto Estrangeiro. O instrumento de recolha de dados (questionário) foi construído a partir do utilizado 

no trabalho de de Maeseneire e Claeys (2012). Paralelamente, foi construído outro questionário para 

inquirir a Banca. Utilizando análise qualitativa e quantitativa (recorrendo ao software SPSS, versão 24), 

foi elaborada uma análise cruzada entre as perspetivas do demand side e do supply side.  

A evidência empírica obtida sugere a existência de falhas no mercado para o financiamento dos 

projetos de Investimento Direto Estrangeiro. Os retornos voláteis associados a tais projetos, os 

problemas de assimetria de informação e a tradicional questão da proteção da propriedade pessoal são 

apontados como possíveis motivos. As maiores barreiras à dinamização eficiente de tal mercado 

prender-se-ão com aspetos informacionais. No entanto, e dada a aparente preferência pelo 

financiamento interno e a disponibilidade de meios na empresa para tal, não encontramos evidência de 

que as dificuldades de obtenção (e o custo) do financiamento bancário constituam um sério entrave à 

expansão internacional das Pequenas e Médias Empresas portuguesas via Investimento Direto 

Estrangeiro, nem que tenham impactos negativos no seu crescimento.   

Palavras-chave: PMEs, IDE, restrições financeiras, Bancos, internacionalização. 
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ABSTRACT 

Financial restrictions on Foreign Direct Investment: the case of Portuguese Small and Medium sized 

Enterprises 

 

The global context evolution has motivated the relevance of the internationalization in contemporary 

business strategies. However, the access to finance hinders the entrepreneurial process, a barrier of 

particular intensity, according to the empirical literature, in Small and Medium sized Enterprises. 

The present research intends to identify the restrictions faced by Portuguese Small and Medium sized 

Enterprises in accessing finance for Foreign Direct Investment projects. It is intended to describe the 

current perceptions of those companies and of the creditor Banks about the financial barriers involved 

in these international expansion efforts, and to identify the main financing path that they use in those 

projects (distinguishing between own and external financing). 

Based on the assumption that the capital market faces imperfections, we elaborate a descriptive and 

exploratory empirical analysis in what concerns to the financial restrictions faced in Foreign Direct 

Investment projects, based on a sample of 12 Portuguese Small and Medium sized Enterprises which 

have already made Foreign Direct Investment. The instrument for data collection (a questionnaire) was 

constructed from that used in the work of de Maeseneire and Claeys (2012). In parallel, another 

questionnaire was built to inquire the Banks. By means of a qualitative and quantitative analysis (using 

SPSS software, version 24), a cross-analysis was elaborated with the perspectives of the demand side 

and the supply side. 

The obtained empirical evidence suggests that there are market failures to finance Foreign Direct 

Investment projects. The volatile returns associated with such projects, the problems of asymmetric 

information and the traditional issue of personal property protection are pointed as possible motives. 

The greatest barriers in the efficient dynamics of such a market rely on informational aspects. However, 

given the seeming preference for own financing and the company’s availability of resources for this, it 

does not appear that the difficulties in obtaining (and the cost) of Bank financing constitute a serious 

obstacle to the international expansion of Small and Medium sized Portuguese enterprises via Foreign 

Direct Investment, nor that they have negative impacts on their growth. 

Key words: SMEs, FDI, financial restrictions, Banks, internationalization. 
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1. INTRODUÇÃO  

1.1 Enquadramento e motivação  

A expansão internacional é uma decisão relevante para as pequenas e médias empresas (PMEs), que 

possuem, tipicamente, uma base financeira limitada, um foco de operação doméstico e escopo 

geográfico limitado (Lu e Beamish, 2001). Porém, a este tipo de empresas é reconhecida uma 

contribuição muito relevante para a infraestrutura socioeconómica e política dos países desenvolvidos e 

em vias de desenvolvimento, pois um setor de PMEs saudável e em crescimento será crucial na 

vantagem competitiva sustentada e no desenvolvimento económico aos níveis local, regional e nacional 

(Bakare e Akinbode, 2017).  

Beck e Demirgüç-Kunt (2006) sistematizam a relevância destas empresas na economia mundial e 

argumentam que os esforços dirigidos ao setor das PMEs se baseiam em duas premissas: (a) as PMEs 

são o motor do crescimento e desenvolvimento económico, porém (b) existem imperfeições no 

mercado e fraquezas institucionais que limitam o seu crescimento, justificando a necessidade de 

intervenção governamental.  

A veloz e permanente evolução do contexto mundial tem sido determinante na justificação da 

relevância que a internacionalização assume nas estratégias empresariais contemporâneas. Porém, as 

dificuldades de financiamento representam um obstáculo significativo no processo empreendedor. De 

facto, tanto no mundo desenvolvido como no mundo em desenvolvimento, a literatura empírica tem 

evidenciado que as PMEs enfrentam dificuldades no acesso a financiamento, acrescidas quando 

comparadas com as enfrentadas pelas empresas de dimensão superior (Berger e Udell, 1998).  

Esta afirmação assume pertinência no caso português, dado o peso das PMEs no tecido empresarial 

do país. Nas últimas décadas, a internacionalização destas empresas tem ganho relevância face aos 

constrangimentos do mercado português (défice comercial, reduzida dimensão e crescimento 

incipiente), revelando-se vital na sustentabilidade de muitos negócios, conduzindo à adoção de políticas 

de fomento da “Competitividade e Internacionalização” da economia nacional (Simões, Castro e 

Rodrigues, 2001).  
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1.2 Objeto de estudo e problemática de investigação 

A presente investigação debruça-se sobre a problemática das restrições financeiras enfrentadas pelas 

PMEs no seu processo de internacionalização. Como objetivo geral, pretende analisar as perceções 

relativas às barreiras financeiras enfrentadas pelas PMEs na realização de Investimento Direto 

Estrangeiro (IDE). Como objetivos específicos, pretendem-se alcançar contributos que permitam: 

(1) Identificar qual a principal via de financiamento a que as PMEs recorrem para concretizar os 

seus projetos de IDE, distinguindo-se entre financiamento próprio (cash flows da empresa) e alheio 

(acesso a dívida por parte de Bancos, de novos acionistas e de empresas de capital de risco); 

(2) Explorar os fatores que influenciam a escolha entre o financiamento próprio e o financiamento 

alheio dos projetos de IDE das PMEs portuguesas; 

(3) Descrever as perceções das empresas quanto às restrições enfrentadas no acesso ao 

financiamento alheio dos projetos de IDE; 

(4) Descrever as perceções dos Bancos quanto às restrições enfrentadas pelas PMEs no 

financiamento dos seus projetos de IDE; 

(5) Cruzar as perceções do supply side (Bancos) e demand side (PMEs portuguesas que 

realizaram IDE) implicados nesta relação, verificando em que pontos existem correspondências e 

em que pontos existem hiatos. 

Dado que a presente investigação se assume de cariz exploratório e descritivo, focada sobretudo em 

dados qualitativos, definiram-se as seguintes proposições: 

(1) O financiamento alheio constitui a principal via de financiamento para projetos de IDE das 

PMEs portuguesas;  

(2) Dentro da categoria de financiamento alheio, os Bancos são os principais agentes de 

financiamento para projetos de IDE das PMEs portuguesas; 

(3) As PMEs portuguesas percecionam que as restrições que enfrentam para o financiamento de 

projetos de IDE estão associadas à sua dimensão; 

(4) As PMEs portuguesas percecionam maiores restrições ao financiamento quando estão em 

causa projetos de investimento no estrangeiro; 

(5) O desempenho financeiro influencia a capacidade de a PME obter financiamento alheio para 

os seus projetos de IDE; 

(6) O país de destino do IDE influencia a capacidade de a PME obter financiamento alheio para os 

seus projetos de IDE.  
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1.3 Originalidade, relevância e contributos a alcançar com a investigação  

Realça-se a relevância da investigação proposta, dado que a literatura documenta a existência de um 

gap financeiro atribuído às imperfeições do mercado de capital para o financiamento dos projetos das 

PMEs. Este cenário tem implicações sobre essas empresas, pois ameaça a sua competitividade nos 

mercados internacionais e o seu financiamento futuro. A par disso, e a longo prazo, poderá também 

influenciar as políticas de crescimento e desenvolvimento económico do respetivo país/região 

(Hussain, Millman e Matlay, 2006).  

Esta investigação assume-se tão mais crítica face à predominância das PMEs na composição do tecido 

empresarial português, interligada com a sua grande relevância na projeção internacional do país. 

Apesar de um número substancial de contribuições ter revelado que as PMEs que exportam 

frequentemente enfrentam falta de capital para financiarem essas suas atividades (por exemplo, Bilkey 

e Tesar, 1977; Hook e Czinkota, 1988), as restrições financeiras que enfrentam na realização de IDE 

ainda se encontram pouco estudadas na literatura, escassez ainda mais evidente na análise da 

realidade portuguesa (Trigo, Calapez e Santos, 2009; Serrasqueiro, 2011; Serrasqueiro, Rocha Armada 

e Maçãs Nunes, 2011).    

Partindo do pressuposto de que o processo de internacionalização requer recursos avultados, a 

presente investigação usa dados primários para explorar de que forma as PMEs dependem dos 

recursos alheios para se expandirem internacionalmente pela realização de IDE. A par disso, estuda 

em que medida fatores como a dimensão da empresa, o seu desempenho financeiro e o país de 

destino do IDE poderão entravar a obtenção desse financiamento alheio. Descreve, ainda, em que 

medida essas barreiras serão mais intensas no caso de projetos de IDE, comparativamente às 

enfrentadas para um projeto de investimento doméstico, com grau de risco comparável.  

Em particular, pretende-se explorar em que medida a relação Bancos-PMEs representa um ativo 

relevante na rede de parceiros destas empresas, sobretudo no seu processo de expansão internacional 

via IDE. Pretende-se, também, verificar se as preferências de financiamento das PMEs portuguesas 

poderão ter sido influenciadas pela perceção dos seus proprietários/gestores face às fraquezas e 

forças relativas das infraestruturas financeiras.  

Ao mesmo tempo que apresenta relevância académica, esta investigação visa contribuir para o 

aprofundamento do grau de conhecimento mútuo entre as PMEs e os Bancos, que se espera possa vir 

a ter um impacto positivo na sua performance futura. 
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1.4 Estrutura da dissertação  

A presente dissertação encontra-se estruturada em seis capítulos. 

Tecidos o enquadramento e a motivação da investigação neste primeiro capítulo, no segundo 

apresenta-se uma revisão da literatura relevante, nomeadamente da relativa às razões pelas quais se 

pode esperar que as PMEs enfrentem restrições mais severas de financiamento quando pretendem 

realizar investimentos diretos no estrangeiro. A revisão teórica focará nos motivos que poderão 

fomentar a severidade de tais barreiras quando os projetos tomam a forma de IDE e quando as 

empresas em análise são PMEs (comparativamente ao que sucederá nas empresas de dimensão 

superior). Será, ainda, apresentada alguma evidência empírica relevante.  

No terceiro capítulo descreve-se a metodologia adotada na análise empírica.  

Os quarto e quinto capítulos dedicam-se à apresentação e discussão de resultados. Procedeu-se a esta 

divisão atentando na especificidade dos agentes analisados e, também, tendo em conta as diferenças 

no instrumento de recolha de dados utilizado (e, consequentemente, na tipologia da análise empírica 

adotada). Com efeito, no quarto capítulo apresentam-se e discutem-se os resultados alcançados pelo 

estudo empírico exploratório acerca das perceções das PMEs (demand side) no que toca às restrições 

financeiras enfrentadas nos seus projetos de IDE, comparando-os face aos obtidos para a Bélgica por 

de Maeseneire e Claeys (2012). No quinto capítulo são apresentados e discutidos os resultados do 

estudo empírico aplicado aos Bancos (supply side), comparando-os também com os obtidos por de 

Maeseneire e Claeys (2012). No final, serão apresentados os pontos nos quais se verificam hiatos e/ou 

correspondências entre as perceções do demand side e do supply side.  

No sexto capítulo expõem-se as principais conclusões do presente trabalho, sendo, também, abordadas 

as limitações com as quais a investigação se deparou, daí sugerindo, por fim, algumas pistas para 

investigação futura. 
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2. REVISÃO DA LITERATURA 

2.1 Introdução 

Neste capítulo apresenta-se uma revisão da literatura relevante, sublinhando alguns conceitos 

fundamentais na problemática de investigação e descrevendo o estado da arte nesta área de estudo.  

Como as PMEs constituem o objeto da análise desta dissertação, começamos por descrever as 

caraterísticas e a dinâmica destas empresas, destacando a sua relevância no tecido económico e 

empresarial português. De seguida, abordamos a questão da relevância do financiamento para a 

viabilização das atividades das empresas, relacionando-a com o conceito de estrutura de capitais das 

mesmas, focando em específico o caso das PMEs. Neste sentido, relacionaremos, seguidamente, a 

noção de falhas de mercado com a especificidade dos mercados financeiros, explanando como tal 

situação afeta as PMEs. 

O enquadramento teórico segue com uma breve caraterização do processo de internacionalização das 

PMEs. Enquadra-se o IDE como modo de entrada das empresas em novos mercados e, descrevendo 

as suas caraterísticas, discute-se a relação deste com as barreiras financeiras que estas empresas 

enfrentam no seu processo de internacionalização. 

Por fim, serão abordadas as dinâmicas do relacionamento bancário, explorando a sua maior 

complexidade no contexto da internacionalização das PMEs, tendo em conta a relação entre 

internacionalização e risco de crédito. 

 

2.2 PMEs: definição e caraterísticas 

A literatura propõe múltiplos critérios para a definição de PMEs. Os mais comuns consistem na 

dimensão medida pelo número de trabalhadores, pelo valor dos ativos e/ou pelo volume de negócios 

(Jobling, Walker e Heffernan, 2009). Com efeito, daqui derivam variadas definições para tentar 

compreender estas formas de negócio. 

A União Europeia (UE) adotou uma definição própria de PME, que estipula que a “categoria das micro, 

pequenas e médias empresas é constituída por empresas que empregam menos de 250 trabalhadores 

e cujo volume de negócios anual não excede os 50 milhões de euros ou cujo total anual de ativos não 
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excede os 43 milhões de euros”1. Esta definição distingue, portanto, três categorias de PMEs (micro, 

pequenas e empresas de média dimensão), estabelecendo três critérios para classificar uma empresa 

como PME (número de efetivos, volume de negócios e volume do ativo total líquido). Estas informações 

encontram-se sistematizadas na Tabela 1:  

 

Tabela 1: Definição de PME, segundo as Recomendações de 2003 da Comissão Europeia. 
 

Categoria da 

empresa 

N.º de trabalhadores na 

empresa 

Volume de negócios anual 

da empresa 

Balanço anual de ativos da 

empresa 

Média Empresa < 250 ≤ 50 milhões de euros ≤ 43 milhões de euros 

Pequena Empresa < 50 ≤ 10 milhões de euros ≤ 10 milhões de euros 

Microempresa < 10 ≤ 2 milhões de euros ≤ 2 milhões de euros 
 

Fonte: Adaptado da Recomendação 2003/361/CE da Comissão Europeia. 

 

Apesar de a literatura reconhecer que existe um elevado nível de heterogeneidade na composição 

dessas formas de negócio (Nicolescu, 2009), de modo geral podemos sistematizar que as PMEs 

possuem uma estrutura e dinâmica próprias. Entre esses fatores diferenciadores listam-se: (a) a 

coincidência entre propriedade e gestão, (b) o design organizacional, (c) a concentração do 

investimento, (d) as orientações estratégicas, (e) os custos de agência, (f) a assimetria de informação, 

(g) os custos de transação, (h) os custos de falência e (i) as restrições financeiras.  

a) Propriedade e gestão: observa-se, frequentemente, uma sobreposição entre a propriedade e a 

gestão na estrutura das PMEs, através da qual gestores e proprietários acumulam funções. Esta 

situação ocorrerá uma vez que as PMEs se assumem frequentemente negócios de tipologia 

familiar, geridos normalmente pelos próprios proprietários, mesmo que estes não possuam 

formação especializada (Michaelas, Chittenden e Poutziouris, 1999). Segundo Rocha (2000), esta 

situação será oposta ao que sucede nas grandes empresas, onde tipicamente existe um 

administrador, sem qualquer parte na propriedade da empresa, especificamente responsável pelo 

desempenho das funções de gestão, dotado de conhecimentos académicos e de capacidades 

técnicas e, frequentemente, com vasta experiência. 

b) Design organizacional: a flexibilidade apresenta-se como um dos aspetos mais distintivos das 

PMEs. Constitui uma das fontes de vantagem competitiva destas empresas, pois confere-lhes 

                                                 

1 Artigo 2º, alínea 1, da Recomendação da Comissão Europeia relativa à definição de micro, pequenas e médias empresas (2003/361/CE), 
de 6 de maio de 2003, disponível no Jornal Oficial da União Europeia (L124/36). O Decreto-lei 372/2007, de 6 de novembro de 2007, 
disponível no Diário da República (1.ª série — N.º 213) estipula a classificação das PME em Portugal segundo as orientações comunitárias, 
incorporando-as na organização do tecido económico-empresarial português. 
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maior facilidade e velocidade de resposta, bem como maior capacidade de inovação e de 

adaptação aos desafios da globalização dos mercados. As PMEs tendem a caraterizar-se por uma 

estrutura mais reduzida, mais orgânica, pouco hierarquizada e menos complexa do que a das 

grandes empresas, existindo normalmente um elevado grau de informalidade nas suas relações de 

trabalho. Comparativamente ao que sucede nas empresas de maior dimensão, a sua estrutura 

permite-lhes um ambiente de trabalho mais dinâmico, existindo grande influência das 

singularidades pessoais, da capacidade de gestão da equipa e do espírito inovador do 

proprietário/gestor (Nicolescu, 2009). 

c) Concentração do investimento: por vezes, nas PMEs os proprietários aplicam na empresa, de 

forma quase exclusiva, todo o seu capital (financeiro ou humano), pois este é, muitas vezes, 

considerado o seu projeto de vida. Esta situação consegue compreender-se melhor se atentarmos 

no facto de que, frequentemente, esta tipologia de empresas se estrutura com cariz familiar, 

apresentando-se como um negócio que vai crescendo ao ser transmitido de geração em geração. 

Por estas razões, as PMEs enfrentam maiores dificuldades em comprometerem-se com pontos de 

“stop losses”, o que as acaba por tornar mais suscetíveis a riscos inesperados. Novo (2009) 

argumenta, nessa lógica, que os proprietários das PMEs preferirão reter o controlo da empresa a 

abri-la a capital externo, baseando-se sobretudo em fontes internas de capital e, perante a 

insuficiência destas, recorrendo a dívida a partir de instituições financeiras.  

d) Orientações estratégicas: segundo Lukacs (2005), o setor das PMEs é composto por um conjunto 

de empresas que poderão ser integradas em dois grupos, consoante a sua estratégia e orientação 

operacionais. Por um lado, temos um grupo de PMEs que se carateriza pela busca constante por 

inovação, pelo dinamismo e orientação para o crescimento. A par destas, encontraremos outras 

que optam simplesmente por se manterem um pequeno negócio familiar, tendo por principal 

objetivo garantir a sustentabilidade do negócio, em despeito do crescimento ou da 

internacionalização. O objetivo das PMEs, à semelhança do que ocorre em qualquer empresa, é a 

maximização do seu valor, e, consequentemente, a riqueza dos seus proprietários. Se nas grandes 

empresas se espera um comportamento racional dos acionistas, segundo um objetivo definido, 

existindo equipas de gestão com as características adequadas ao funcionamento das empresas, 

Rocha (2000) alerta para o estabelecimento de objetivos de natureza pessoal na condução das 

atividades das PMEs, pela possibilidade de sobreposição entre a gestão e a propriedade da 

empresa. Estes poderão ser de cariz financeiro (maximização do lucro, transformação numa 

grande empresa, cotação na Bolsa de Valores e/ou aumento do valor futuro da empresa) ou não 
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financeiro (manutenção da independência em relação a terceiros, segurança do posto de trabalho, 

criação de emprego para a família, participação num projeto aliciante e/ou reconhecimento por 

parte da comunidade envolvente).  

e) Custos de agência: A Teoria de Agência elabora as relações nas quais uma das partes (o Principal) 

delega tarefas a outra (o Agente), que as desempenhará segundo um contrato prévia e 

mutuamente acordado. No entanto, ambas as partes possuem interesses próprios, com objetivos 

conflituantes, o que conduz a dois problemas: ex-ante (problema de seleção adversa) e ex-post 

(problema de risco moral). Portanto, este tipo de problemas resulta do conflito de interesses entre 

proprietários e gestores da empresa, surgidos quando as duas esferas se encontram divididas na 

estrutura organizacional da mesma (Jensen e Meckling, 1976; Myers, 1977). Segundo Michaelas 

et al. (1999), estes problemas serão mais intensos nas PMEs, pois, para Azevedo (2013), a 

sobreposição das figuras Proprietário-Gestor numa única pessoa age como um veículo para 

choques entre o domínio do proprietário (esfera patrimonial) e da empresa (esfera empresarial). 

Todavia, a reflexão de Jensen e Meckling (1976) desenvolve-se em sentido oposto, sustentando 

que a sobreposição Propriedade-Gestão na empresa poderá alinhar os interesses dessas esferas 

potencialmente conflituantes, reduzindo os custos de agência. No seu modelo, a relação entre 

estes e a sobreposição Propriedade-Gestão seria linear, alcançando um ponto ótimo quando os 

gestores adquirissem a totalidade das ações da empresa.    

f) Assimetria de informação: os problemas de assimetria de informação originam-se no seguimento da 

relação de agência na empresa. Isto surge uma vez que, quando o Principal e o Agente se 

encontram a negociar a transação, esta nunca consegue ser descrita perfeitamente. A seleção 

adversa surge pré-contratualmente, pois o Agente possui informação privada (omitida) sobre a real 

qualidade do seu serviço, à qual o Principal não consegue aceder. Este é, então, colocado em 

desvantagem na relação, não conseguindo verificar se de facto o Agente possui as necessárias 

qualificações à tarefa delegada. O risco moral surge pós-contratualmente, quando o Principal não 

é capaz de monitorar a performance do Agente, podendo deparar-se com o choque entre os 

objetivos de ambas as partes (Anderline e Felli, 2004). Com esta base, Chittenden, Hall e 

Hutchinson (1996) e Michaelas et al. (1999) argumentam que as PMEs serão suscetíveis a 

problemas de seleção adversa e risco moral, dada a maior assimetria de informação a que estão 

sujeitas. Daqui decorre o comportamento oportunista, pois o Principal, na PME, não consegue 

monitorar o comportamento do Agente sem incorrer em custos de agência (Jensen e Meckling, 

1976).   
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g) Custos de transação: a Teoria dos Custos de Transação, proposta por Coase (1937) e desenvolvida 

por Williamson (1985), sugere que a especificidade dos ativos e as incertezas comportamentais e 

ambientais criam custos de transação nos mercados e custos de controlo. As PMEs, geralmente, 

produzem reduzidos volumes de poucos produtos, possuem escassos conhecimentos técnicos e 

especializados para as tarefas a realizar, até porque, por vezes, não se encontram estabelecidas 

no negócio há tempo suficiente para conseguirem beneficiar de economias de experiência. Ora, 

estes efeitos de escala, gama, experiência e aprendizagem desempenham um papel crítico na 

decisão de produção ou de delegação de tarefas. É assim que, segundo Rocha (2000), se pode 

esperar que os custos de transação sejam mais elevados para as PMEs, dificultando ou 

impedindo-as do acesso a certos mercados de produtos e serviços, de ofertas públicas de venda 

de ações e de contratação de serviços da Banca, fomentando, assim, a sua probabilidade de 

falência. 

h) Custos de falência: o nível máximo das dificuldades financeiras enfrentadas por uma empresa 

resultará numa condição denominada falência, na qual os ativos da empresa são legalmente 

transferidos dos acionistas para os proprietários dos seus títulos de crédito. Os custos diretos de 

falência derivam das despesas judiciais e administrativas de liquidação; os custos indiretos 

abarcam a deteoração das relações dos proprietários/gestores com os credores e fornecedores da 

empresa, pois surge a ameaça da redução de vendas, pela insegurança na manutenção dos 

contratos (Ross, 1977). Estes custos influenciam o valor de uma empresa alavancada, reduzindo-

o, pois os seus fluxos passam a ser divididos entre os acionistas, os credores e terceiras partes. 

Como o fluxo de caixa da empresa será fracionado, o valor presente desta diminuirá. Estes custos 

fazem com que o custo médio ponderado do capital da empresa não seja descendente à medida 

que ela se endivida: o endividamento aporta benefícios apenas até o ponto em que não 

comprometa a saúde financeira da empresa (Kraus e Litzenberger, 1973). É a partir deste quadro 

que McConnel e Pettit (1984) e Pettit e Singer (1985) constatam que os custos de falência serão 

superiores nas PMEs, pois sustentam que estas, na escassez de financiamento interno, tenderão a 

recorrer a dívida a partir de instituições creditícias (desde logo bancárias) para conseguirem 

desenvolver as suas atividades, apresentando, assim, um possível nível de dívida elevado.  

i)  Restrições financeiras: uma das principais dificuldades das PMEs deriva do financiamento. As 

PMEs sofrem de escassez de recursos internos, em grande medida dada a sua falta de 

maturidade no mercado (Ang, 1992). Perante este quadro, esgotados os capitais próprios de 

sócios e da empresa, estas ponderarão o acesso ao crédito bancário. No entanto, este ser-lhes-á 
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dificultado, sendo que os obstáculos significativos no acesso ao financiamento alheio advêm em 

parte das fragilidades financeiras e da opacidade informacional que transmitem aos financiadores 

(Scherr, Surgrue e Ward, 1993; Petersen e Rajan, 1994; Cole e Wolken, 1995). De facto, várias 

vezes se questiona a correspondência da informação contabilística à verdadeira situação 

económico-financeira da empresa, dada a possibilidade de manipulação dos resultados, uma vez 

que as PMEs raramente são auditadas ou certificadas (Matias, 2009). Ora, como os problemas de 

informação assimétrica são mais pronunciados para estas empresas, as soluções para os 

problemas de agência ser-lhes-ão mais dispendiosas, aumentando os custos de transação entre 

estas e os financiadores.  

 

2.3 Fontes de financiamento e estrutura de capital das empresas  

É amplamente reconhecido na literatura que as PMEs se debatem significativamente pelo acesso a 

financiamento (North, Baldock e Ekanem, 2010; Akbar, Bortoluzzi e Tracogna, 2014; Bakare e 

Akinbode, 2017). Norton (2003 apud Narteh, 2013), em linha com um vasto número de estudos, 

identificou ser este o maior desafio das PMEs.  

Klonowski (2012) sistematiza as opções de financiamento das PMEs da seguinte forma: podem gerar 

capital pela via própria ou informal (recorrendo a cash flows internos e/ou a familiares e amigos) ou 

recorrer a capital alheio pela via formal (através de Bancos, empresas de capital de risco e a apoios 

governamentais). Em linha com Abor e Biekpe (2007), com Narteh (2013) e com Akbar et al. (2014), o 

autor defende que estes vários tipos de financiamento serão percebidos por tais empresas como 

complementares, pois concebem-nos como substitutos imperfeitos.  

A estrutura de capital reflete a forma como a empresa financia a sua atividade. Os recursos para o 

financiamento do ativo da empresa podem surgir dos seus acionistas (capital próprio) ou de detentores 

de títulos de dívida emitidos por essas empresas (credores). Aos credores, as empresas destinam parte 

dos seus fluxos na forma de pagamento de juros. Aos acionistas, destinam os lucros residuais gerados, 

a serem pagos no futuro. Como cada um desses investidores enfrenta um risco diferenciado, exige, 

também, uma taxa de retorno diferenciada. Esta (no fundo, o custo do financiamento da empresa) é 

igual ao custo de oportunidade de investir recursos escassos em qualquer outra atividade de risco 

equivalente. Então, nenhuma decisão de investimento poderá ser tomada menosprezando os custos da 

combinação entre endividamento e capital próprio (Perobelli e Famá, 2002). 
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Duas teses polarizam a discussão acerca da relevância da estrutura de capital no valor das empresas. 

A teoria tradicional, representada por Durand (1959), defende que a estrutura de capital influencia o 

valor da empresa. O custo do capital de terceiros manter-se-á estável até dado nível de endividamento, 

a partir do qual se elevará pelo aumento do risco de falência da empresa. Como o custo de capital de 

terceiros é inferior ao custo do capital próprio, a empresa deveria endividar-se apenas até o ponto em 

que o seu custo de capital total atingisse um patamar mínimo. Esse ponto representaria a estrutura de 

capital ótima, que levaria à maximização do valor da empresa. Em oposição, e baseados em 

pressupostos bastante restritivos, Modigliani e Miller (1958) sugerem a inexistência de uma estrutura 

de capital ótima, uma vez que o custo de capital da empresa será o mesmo para qualquer nível de 

endividamento. O valor de uma empresa será, portanto, função apenas dos fluxos de caixa por ela 

gerados e do seu risco. 

Esta discussão desenvolveu-se com maior vigor a partir da análise de Modigliani e Miller (1958), 

permitindo afirmar duas teorias particularmente úteis: a teoria Trade-Off (Kraus e Litzenberger, 1973; 

Scott, 1977; Kim, 1978) e a teoria Pecking Order (Myers, 1984; Myers e Majluf, 1984).  

Ambas divergem essencialmente na forma como encaram o recurso ao financiamento alheio. De 

acordo com a primeira, as empresas deverão priorizar as fontes de financiamento que requeiram 

menor nível de esforço. Então, será necessário balançar as vantagens associadas à dedutibilidade 

fiscal dos encargos financeiros da dívida com as desvantagens do excesso de endividamento, que se 

relacionam com os custos de falência da empresa. Isto uma vez que a probabilidade de incorrer em 

falência é crescente com o grau de endividamento da empresa. É deste quadro que esta teoria sugere 

a existência de uma estrutura ótima de capital, a qual permite minimizar o custo do capital e, 

consequentemente, maximizar o valor de uma empresa. 

Por sua vez, a teoria Pecking Order prevê que a assimetria de informação entre proprietários/gestores 

da empresa e investidores conduzirá à existência de uma hierarquia pré-determinada das fontes de 

financiamento. As variações no nível de endividamento da empresa ao longo do tempo não serão 

motivadas pelo seu desejo de alcançar o nível de dívida ótimo: serão consequência das necessidades 

de financiamento acumuladas, que não conseguem ser cobertas por verbas internamente geradas. 

Assim, os gestores recorrerão a financiamento alheio apenas face à insuficiência do autofinanciamento, 

preferindo cobrir o défice financeiro através da emissão de dívida em detrimento da emissão de novas 

ações (aumento de capital).   
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Portanto, a questão central no âmbito das decisões de financiamento consiste em determinar se existe 

uma composição ótima na estrutura de capital de uma empresa e, em caso afirmativo, o que a 

determina. Trabalhos como os de Titman e Wessels (1988), de Diamond (1989), de Rajan e Zingales 

(1995), de Hall, Hutchinson e Michaelas (2004) e de Gaud, Jani, Hoesli e Bender (2005) têm vindo a 

identificar tais determinantes, com base nas caraterísticas das empresas. Explanando o seu potencial 

explicativo, segundo as duas teorias acima referidas, listam-se, de seguida, alguns desses fatores: (a) 

Dimensão, (b) Crescimento Esperado, (c) Rentabilidade, (d) Estrutura dos ativos e respetiva 

colateralização e (e) Risco. 

a) Dimensão da empresa: a Teoria Trade-Off postula que, quanto maior a dimensão da empresa, 

menor a sua probabilidade de incumprimento e falência, o que se relaciona com a sua maior 

diversificação, disponibilidade de colateral e/ou sucesso comercial (Titman e Wessels, 1988). 

Apontando a dimensão da empresa como proxy inversa à sua probabilidade de falência, prevê-se, 

então, uma relação positiva entre endividamento e dimensão. Por sua vez, a teoria Pecking Order 

postula que nas empresas de maior dimensão existirá divulgação de informação mais frequente e 

rigorosa, o que, segundo Hernández-Cánovas e Martínez-Solano (2010), poderá agir como proxy 

para os problemas de assimetria de informação que estas enfrentam com os seus parceiros de 

negócio. Será de esperar que estas empresas consigam emitir capital mais facilmente, pois os 

problemas derivados da assimetria de informação serão menores (Rajan e Zingales, 1995). Prevê-

se, portanto, uma relação negativa entre dimensão da empresa e o seu endividamento.  

Apesar da maioria da evidência empírica demonstrar uma relação positiva entre a dimensão da 

empresa e o seu endividamento (Rajan e Zingales, 1995; Frank e Goyal, 2003; Serrasqueiro e 

Nunes, 2008; Vieira e Novo, 2010), corroborando os pressupostos da teoria Trade Off, Chittenden 

et al. (1996) e Michaelas et al. (1999) obtiveram uma relação negativa no curto prazo. 

b) Crescimento esperado: a teoria Pecking Order pode fornecer explicação para o facto das PMEs 

recorrerem a fontes de financiamento internas ou informais, de forma a tentar obter as melhores 

opções consoante a fase em que se encontrem no seu processo de crescimento. Esta teoria 

também fornece contributos úteis para compreender a forma como as PMEs tentam controlar e 

ultrapassar as barreiras que advêm da sua natureza opaca (dos problemas de informação que 

enfrentam com os financiadores). Então, em detrimento de uma estrutura de capital ótima, os 

proprietários das PMEs tenderão a organizar a sua estrutura de capital por forma a disporem de 

opções de financiamento que assegurem e mantenham o seu controlo sobre o negócio. As 
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flutuações da dívida dessa empresa serão, portanto, função do défice financeiro a um dado 

momento. Então, espera-se que as empresas que detenham maior cash flow recorram menos a 

dívida (Myers e Majluf, 1984).  

Empiricamente, se o trabalho de Rajan e Zingales (1995) sugere uma relação negativa entre o 

crescimento esperado da empresa e o seu nível de endividamento, Michaelas et al. (1999) e Jorge 

e Armada (2001) argumentam o oposto, principalmente no endividamento de curto prazo. Por seu 

turno, Couto e Ferreira (2010) concluem que esta variável não será determinante na estrutura de 

capital das empresas portuguesas. Os resultados da evidência empírica são, então, inconclusivos.  

c) Rentabilidade: as empresas com maiores níveis de rentabilidade necessitam de menos 

financiamento, pois conseguem financiar-se através de lucros gerados internamente. Por outro 

lado, empresas pouco lucrativas e com insuficiente capacidade de autofinanciamento tendem a 

emitir mais dívida, pois, dentro das alternativas de financiamento externo, esta será a mais 

próxima do topo das hierarquias (Rajan e Zingales, 1995). Estas ideias explicam-se tendo em 

conta os pressupostos da Teoria Pecking Order, que aponta para uma relação negativa entre a 

rentabilidade da empresa e o seu nível de endividamento. Não obstante, Titman e Wessels (1988) 

e Wald (1999) verificaram que as grandes empresas que apresentam menor variação nos lucros 

obtidos são capazes de tolerar elevados níveis de endividamento. É neste sentido que argumentam 

que as empresas altamente rentáveis devem emitir dívida para que consigam beneficiar das 

vantagens fiscais, além de diminuírem os problemas com free cash flow.  

A evidência empírica é inconclusiva. Se, por um lado, os trabalhos de Harris e Raviv (1991), de 

Rajan e Zingales (1995), de Chittenden et al. (1996), de Michaelas et al. (1999), de Shyam-Sunder 

e Myers (1999), de Couto e Ferreira (2010) e de Vieira e Novo (2010) indicam a existência de uma 

relação negativa entre a rentabilidade da empresa e o seu nível de endividamento, o trabalho de 

Petersen e Rajan (1994) encontrou uma relação positiva entre as variáveis. Também os trabalhos 

de Brennan e Kraus (1987) e de Barclay e Smith (1995) colocam em causa a Teoria Pecking 

Order.   

d) Estrutura dos ativos e respetiva colateralização: a relevância do colateral – ativos requeridos por 

um credor a um devedor enquanto segurança no pagamento de uma dívida – no financiamento 

bancário reside no facto de atuar como mecanismo de apoio na solução de problemas derivados 

da assimetria de informação na avaliação de projetos. De modo geral, o colateral desempenhará 

um efeito disciplinador no comportamento do devedor, dada a existência da ameaça de não 
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concessão de crédito. Portanto, poderá ser interpretado como como uma proxy do perfil de risco 

do devedor, estimado pelo credor (Rajan e Winton, 1995). 

A preferência por ativos tangíveis torna-se relevante no caso de falência das empresas, pois estes 

apresentam um valor pecuniário superior face aos intangíveis, que não conseguem ser facilmente 

monitorados pelos investidores externos (Rajan e Zingales, 1995). As PMEs que assim investem 

tendem a apresentar rácios de dívida bancária mais elevados, pois tais ativos podem ser usados 

como colateral. Assim, e especialmente para as empresas mais jovens e de menor dimensão, 

Voordeckers e Steijvers (2006) argumentam que, para a Banca, o colateral e a monitorização 

atuarão como substitutos.  

e) Risco: as empresas que se encontram expostas a um elevado nível de risco de funcionamento – 

caraterística típica das PMEs – poderão reduzir essa volatilidade diminuindo o seu nível de 

endividamento (Titman e Wessels, 1988). As empresas com grandes níveis de volatilidade tendem 

a acumular lucros internos, no intuito de se precaverem de gastos inesperados e evitar a 

necessidade de financiamento alheio para investimentos futuros. Nesta lógica, depreende-se a 

existência de uma relação negativa entre o nível de risco a que uma empresa se encontra exposta 

e o seu nível de endividamento, argumento corroborado pela evidência empírica disponível (Titman 

e Wessels, 1998; Gaud et al., 2005).  

Esta relação também pode ser compreendida analisando o lado da oferta na relação de 

financiamento. Quanto maior o nível de risco a que a empresa se encontra exposta, menor a 

propensão dos credores externos a investirem nela, pois temerão a capitalização e a salvaguarda 

dos seus investimentos. Nessa lógica, os credores tenderão, ainda, a intensificar as exigências de 

colateral e de outras contragarantias para securizarem os investimentos (Voordeckers e Steijvers, 

2006). 

2.4 Imperfeições do mercado de capitais e custos do financiamento das PMEs  

O objetivo central das instituições financeiras, segundo Stiglitz (1993), consiste na alocação de 

recursos às atividades que apresentem os retornos mais elevados, utilizando as poupanças de 

aforradores e canalizando-as para os projetos de investimento dos tomadores de crédito. Assim, as 

principais funções dos mercados financeiros consistirão na transferência de capital de aforradores para 

tomadores de crédito; na aglomeração de capital; na seleção de projetos; na monitorização do seu 

desenvolvimento; na transferência e partilha de risco e na elaboração de um historial de transações.   
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Com efeito, estes mercados lidam com trocas de capital, com risco e com informação, daí a sua 

especificidade e complexidade. Tais fatores estão profundamente interligados, dada a necessidade de 

gestão de expectativas e de previsão de retornos, articulando os tempos presente e futuro. Daqui deriva 

a omnipresença do risco de incumprimento, fator para o qual contribui, também, a indispensabilidade 

da informação sobre a capacidade de reembolso por parte do devedor. Para a melhor gestão desta 

situação, torna-se necessário dispor de incentivos adequados.  

Fama (1970) argumenta, assim, que um mercado dito eficiente é aquele no qual todos os preços 

refletem, de forma rápida e completa, toda a informação disponível. Isto implica que, quando um ativo 

é comercializado, o seu preço se afirma como um sinal viável para a alocação de capital. Neste 

sentido, Stiglitz (1993) salvaguarda que, como premissa básica, é necessário aceitar que os mercados 

financeiros são marcadamente diferentes dos outros mercados, pelo que as falhas neles observadas 

poderão desenvolver consequências mais pervasivas.  

O teorema central da Economia de bem-estar moderna considera que, sob certas assunções fortes ao 

nível da tecnologia, gostos e motivações dos produtores, as condições de equilíbrio que caraterizam um 

sistema de mercado competitivo corresponderão aos requisitos da Eficiência de Pareto. Ou seja, 

estamos a referir-nos às condições que definem uma fronteira atingível de combinações de utilidade 

máxima, dadas as funções de preferências, as dotações de recursos e a tecnologia. Uma comunidade 

encontrar-se-á, então, na sua fronteira de Pareto se for impossível melhorar as condições de um dos 

seus membros (em termos da sua função de preferências ordinais), sem o custo de piorar a situação 

de outro membro. Assim, associada com a fronteira de possibilidade de utilidade encontrar-se-á uma 

fonteira de possibilidade de produção, com as combinações alternativas máximas de output.  

Com base na literatura, apontamos razões que poderão minar a conceção acima explanada, explicando 

a génese das falhas de mercado e a sua aplicação aos mercados financeiros: 

a) Informação imperfeita: as teorias standard acerca da eficiência dos mercados competitivos 

baseiam-se na premissa da existência de informação perfeita. Contudo, como a principal função 

dos mercados financeiros foca na obtenção e processamento de informação, estes configuram-se 

diferentes dos mercados de bens e serviços convencionais. Esta situação decorrerá pois, se 

existem inventivos à criação e obtenção de informação, tais mercados deverão ser, a dada 

extensão, ineficientes do ponto de vista informacional, dado que nem toda a informação poderá 

ser transmitida de credores para devedores. Assim, teremos investidores que disporão de níveis de 

informação díspares (Grossman e Stiglitz, 1980).  
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b) Incerteza: os bens de consumo são valorizados pelos benefícios a serem imediatamente recebidos, 

porém, os ativos financeiros são valorizados por base nas expectativas heterógenas relativamente 

ao futuro, cujo conteúdo não consegue ser totalmente previsível. Portanto, dada a incerteza que o 

futuro inerentemente acarreta, não é possível alcançar um equilíbrio ótimo contínuo no mercado 

financeiro (Bator, 1958).  

c) Irracionalidade: a evidência empírica demonstra que os mercados financeiros não dispõem da 

capacidade de sinalização racional necessária para excluir a possibilidade da existência e das 

consequências das falhas de mercado. Este aspeto alimenta as condições e as práticas que 

conduzem à desestabilização (McSweeney, 2009). Assim, estes mercados não possuem uma 

capacidade endógena de limite aos efeitos destas caraterísticas, daí não serem ajustados 

automaticamente. Isto porque são criados e dinamizados por pessoas, numa dinâmica contínua. 

d) Inércia e resistência à mudança: anteriormente (e como motivo) à recente crise económica e 

financeira, as circunstâncias encorajavam uma perspetiva possivelmente demasiado otimista do 

futuro, tendo por base a experiência passada. Esta perspetiva mais benéfica dos mercados 

financeiros reduzia os prémios de risco e encorajava a especulação e a alavancagem, pois em vez 

de temperar esse excesso, os mercados financeiros estariam a ser precisamente alimentados por 

ele, fomentando-o também, num ciclo. Assim, a ideia de que os mercados financeiros sempre 

atribuem, de forma eficiente, preços aos ativos (porque errada) encorajou a compra especulativa, 

o que contribuiu para o crescimento de bolhas especulativas. Porém, ultimamente esta perspetiva 

tem revelado lacunas graves, mostrando-se pouco durável, conduzindo os mercados à 

instabilidade (McSweeney, 2009). Verifica-se, e em associação aos fatores acima referidos, que a 

instabilidade é endógena aos mercados financeiros, conferindo-lhes o seu dinamismo próprio. 

As imperfeições de mercado influenciam a decisão da empresa nas suas opções de financiamento. 

Ora, melhorias na dinâmica dos mercados financeiros podem contribuir para a eficiência económica, 

pois estes, ao envolverem a transação de recursos, poderão ser concebidos como o núcleo do sistema 

económico (Stiglitz, 1993). Nesta lógica de raciocínio, Franco e Haase (2010) e Bakare e Akinbode 

(2017) argumentam que a investigação no campo das barreiras financeiras e do seu impacto na 

atividade real das empresas é relevante, sobretudo no caso das PMEs, dado ameaçarem 

significativamente o potencial de sobrevivência e crescimento destas. O trabalho de Hubbard (1998) 

avança como proposição central o facto de as imperfeições de mercado criarem uma discrepância 

entre o custo do financiamento próprio e alheio, tendo como principal motivo as questões derivadas da 
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assimetria de informação entre empresas e credores externos, que se mostram mais pronunciadas nas 

empresas de reduzida dimensão.  

É, então, que surge o conceito de “financial constraints”, presentes quando uma empresa não se 

encontra capaz de conseguir níveis suficientes de financiamento, em dado período de tempo, a um 

preço justo que consiga refletir o verdadeiro risco do projeto e da empresa financiada (de Maeseneire e 

Claeys, 2012: 408). Neste sentido, se os mercados de capitais funcionassem de modo eficiente, poder-

se-ia esperar que os agentes económicos conseguissem acesso fácil ao financiamento, fomentando o 

empreendedorismo, o crescimento dos negócios e a sua lucratividade. Porém, a literatura refere a 

existência de imperfeições nos mercados de capital, que se traduzem na criação de barreiras ao 

financiamento das PMEs, mais elevadas nos projetos de expansão internacional (Akbar et al., 2014; 

Bakare e Akinbode, 2017).  

2.4.1 Internacionalização das PMEs: modos de entrada 

O processo de internacionalização da empresa está sujeito a custos fixos, em cuja base residirão as 

dinâmicas derivadas das “liabilities of foreigness” e das “liabilities of newness”. As “liabilities of 

foreigness” surgem uma vez que, segundo Hymer (1976), com o iniciar do processo de 

internacionalização a empresa se deparará com a exposição a um ambiente estrangeiro. As “liabilities 

of newness” decorrem, segundo Stinchcombe (1965), da exposição da empresa à concorrência e 

inovação. 

Tendo isto em conta, uma linha de investigação mais antiga salienta que as atividades de IDE seriam 

preponderantemente levadas a cabo por empresas de grande dimensão (Horst, 1972). A literatura 

estabelecia que, em oposição, as PMEs optariam principalmente por formas de internacionalização 

soft, como os acordos contratuais (Berra, Piatti e Vitali, 1995) e, se as atividades internacionais fossem 

baseadas em equity, prefeririam participações minoritárias (Mutinelli e Pisicitello, 1998).  

Estas perspetivas estão em linha com a Escola de Uppsala, de acordo com a qual as empresas se 

internacionalizam de modo incremental, somente após um período de experiência e consolidação 

doméstica. Tal será mais vincado no caso das PMEs, dadas as suas idiossincrasias. Esta conceção 

defende que os passos iniciais de uma empresa no seu processo de expansão internacional serão 

normalmente reativos, cujo racional residirá na minimização do risco e do investimento requeridos em 

cada estágio, permitindo ganhos de experiência e aprendizagem antes do compromisso com a 

expansão futura. Relaciona-se, portanto, com a perceção de uma distância psíquica, sugerindo que as 
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empresas se moveriam para países com similaridades culturais e estreita proximidade geográfica à sua 

localização de origem (Johanson e Wiedersheim-Paul, 1975). 

Contudo, a evidência empírica mais recente demonstra que este cenário se encontra em alteração. 

Desde os anos 1980, e com particular vigor a partir de 1990, que se observa um impulso na 

internacionalização das PMEs (Lu e Beamish, 2001; Kuo e Li, 2003; Bakare e Akinbode, 2017). O 

interesse nessa temática de investigação prende-se com as transformações trazidas com a 

globalização, dados os avanços tecnológicos, os fluxos de informação mais intensos e as alterações 

nas estruturas organizacionais, que facilitaram a expansão internacional das PMEs. Atualmente, e de 

modo geral, estas apresentam um portefólio de atividades internacionais diverso, pautado pela 

utilização paralela de vários modos de entrada nos mercados estrangeiros (Knight e Liesch, 2016). 

Esta tendência tem-nas conduzido a um novo protagonismo no mercado internacional, não retirando a 

sua relevância nos mercados internos. 

A escolha dos modos de operação internacional é uma decisão estratégica, pois determina a 

intensidade e o tipo de controlo que a empresa possuirá sobre as atividades que desenvolve num 

mercado estrangeiro (Huett, Baumb, Schwens e Kabst, 2014). Uma empresa que pretenda encetar o 

seu processo de internacionalização deverá, então, escolher o modo de operação (acordo institucional 

para a organização e condução das transações internacionais) que melhor se adapta à sua atividade, 

estratégia, estrutura organizacional, competências internas e recursos financeiros.  

Tendo em conta a definição apresentada pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento 

Económico (OCDE), o IDE consiste numa categoria de investimento para lá de fronteiras nacionais, no 

qual um investidor residente numa dada economia estabelece um interesse duradouro e um grau de 

influência significativo sobre dada empresa residente noutra economia (OCDE, 2016).  

O IDE comporta um conjunto atrativo de benefícios que a empresa poderá explorar. Todavia, também 

requer um grande nível de compromisso nos mercados estrangeiros, mais difícil de reverter, em caso 

de insucesso. Esta via de expansão internacional é também menos flexível, apresentando menor 

potencial de lidar com acontecimentos inesperados (relacionados com a instabilidade política e 

condições de mercado flutuantes nos países de destino da expansão da empresa). Por estas razões, 

ainda se verifica uma relutância das PMEs em recorrerem a este modo de entrada em mercados 

estrangeiros, preferindo optar pela exportação como modo de internacionalização (Dalli, 1995; Lu e 

Beamish, 2001).  
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2.4.2 PMEs e IDE: restrições de financiamento 

A literatura documenta que as PMEs se deparam com constrangimentos financeiros substanciais, 

sobretudo quando encetam um processo de internacionalização. Esta situação será inflacionada 

quando optam por modos de entrada em novos mercados que envolvam elevado compromisso de 

recursos e exposição a níveis de risco também eles elevados (Dalli, 1995; Minetti e Zhu, 2011; Bakare 

e Akinbode, 2017).  

Apesar dos contributos empíricos disponíveis revelarem que as PMEs que exportam frequentemente 

enfrentam falta de capital para financiarem as suas exportações (Bilkey e Tesar, 1977; Hook e 

Czinkota, 1988), a temática das restrições financeiras enfrentadas nos seus projetos de IDE ainda se 

encontra pouco estudada.  

A partir de uma revisão da literatura, podemos identificar os seguintes fatores como os principais 

obstáculos ao financiamento dos projetos de IDE das PMEs: 

a) Assimetrias de informação: os desfasamentos de informação entre as partes envolvidas na relação 

de financiamento deverão ser maiores no caso dos projetos de IDE, tendência mais agravada no 

caso de uma PME (de Maeseneire e Claeys, 2012). Este fenómeno surge porque os investimentos 

estrangeiros são difíceis de avaliar, frequentemente por se basearem em ativos de cariz mais 

intangível e por requererem prazos mais longos para a sua rentabilização. Então, os financiadores 

internos à empresa, comparativamente aos externos, possuirão, provavelmente, mais e melhor 

informação sobre as prospeções desse projeto de investimento.  

b) “Home bias”: este fator consiste na forte predisposição para investimentos em áreas geográfica e 

culturalmente próximas, fruto do “cognitive bias” em direção a investimentos familiares 

(Huberman, 2001) e de custos de informação mais baixos que assim se poderão obter (Merton, 

1987). Tal ocorre dado que, à medida que a distância geográfica aumenta, tornar-se-á mais difícil 

a redução de assimetrias de informação entre empresas e respetivos financiadores (Dahl e 

Sorenson, 2012). Segundo Johanson e Vahlne (1977), este facto derivará da perceção da 

existência de uma distância psíquica, pois quando os financiadores investem no estrangeiro, 

necessitarão também de investir recursos para conseguirem compreender o ambiente do 

país/região onde irão operar, o que lhes trará custos acrescidos.  
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c) Escassez de recursos internos: por norma, as PMEs enfrentam dificuldades/escassez de 

informação, de financiamento, de gestão de tempo e de experiência (Ang, 1992; Bell, Murray e 

Madden, 1992). Estas idiossincrasias traduzem-se em limitações graves, que resultam numa 

assinalável vulnerabilidade destas empresas face às alterações ambientais, bem como numa 

menor capacidade de absorção de riscos decorrentes da exploração de novos mercados (Buckley, 

1989). É neste sentido que Knight e Liesch (2016) argumentam que as capacidades, recursos e 

estratégias são antecedentes, moderadores e mediadores importantes no processo de 

internacionalização, no desempenho e na sobrevivência a longo prazo das PMEs.  

d) Limitado valor de colateral: o IDE frequentemente oferece valor de colateral limitado, pois estes 

investimentos muitas vezes envolvem elevados custos afundados: gastos com estudos de 

mercado; serviços de consultoria legal; implementação de novos canais de vendas estrangeiro; 

adaptação de produtos, serviços e processos a novos mercados; entre outros aspetos (Horst, 

1972; Lu e Beamish, 2001). Essa situação também se deve ao facto de o IDE frequentemente 

envolver ativos intangíveis ou específicos da empresa. Ora, o limitado valor de colateral que os 

projetos de IDE oferecem aumenta o risco de perdas para os credores, pois os ativos envolvidos 

não podem simplesmente transacionar-se noutros mercados (Williamson, 1975). Assim, o acesso 

ao crédito será dificultado, sendo esta restrição mais intensa para as PMEs (Boot, Thakor e Udell, 

1991; Bakare e Akinbode, 2017). 

e) Métodos utilizados pelos credores externos na avaliação dos projetos de IDE das PMEs: de acordo 

com Merton (1987), em mercados perfeitos, todos os projetos com valor seriam e deveriam ser 

financiados. Com efeito, a abordagem income gearing (utilizada sobretudo pelos Bancos nos 

empréstimos às grandes empresas) seria preferível à tradicional abordagem capital gearing, usada 

para as PMEs. Esta ideia justifica-se pelo facto de a referida abordagem se basear no desempenho 

futuro da empresa em detrimento da sua capacidade de provisão de colateral. Contudo, a 

abordagem income gearing requer que a empresa forneça ao credor informação atualizada, o que 

tem sido referido como problemático. É necessário ter em conta que, no caso do financiamento de 

projetos de IDE, o colateral requerido se encontra muitas vezes em falta, fenómeno que ocorre 

com mais frequência no caso das PMEs. Esta situação deve-se ao facto destas empresas se 

depararem com uma escassez de recursos, aspeto ao qual se junta o facto de frequentemente 

possuírem em maior nível ativos intangíveis, com reduzido valor de colateral (de Maeseneire e 

Claeys, 2012).  
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Num quadro em que a temática das restrições financeiras para projetos de IDE das PMEs não se 

encontra, ainda, profundamente estudada na literatura, surge com particular relevo o trabalho empírico 

desenvolvido por de Maeseneire e Claeys (2012), um estudo exploratório focado na realidade belga. Os 

autores analisaram uma amostra de 32 PMEs, com base em dados qualitativos, tendo recolhido 

evidência relativa às imperfeições do mercado de capital e à existência de barreiras financeiras nas 

PMEs, especificamente no financiamento dos seus projetos de IDE. Destacam como motivos das 

dificuldades de financiamento os retornos voláteis, a informação assimétrica, a falta de colateral destas 

empresas e os métodos de análise de crédito da Banca. Concluem, então, que o mercado de 

financiamento de projetos de IDE das PMEs se encontra sujeito a consideráveis imperfeições, e por 

isso as barreiras financeiras enfrentadas pelas PMEs nos seus projetos de investimento externo serão 

maiores e mais intensas que as enfrentadas nos seus projetos de investimento interno. Com efeito, 

sugerem que este gap financeiro impacta negativamente as PMEs no seu processo de 

internacionalização, afetando, negativamente, o seu desempenho e sobrevivência. 

2.5 Internacionalização das PMEs, risco de crédito e relacionamento bancário  

O conceito “relationship banking”, segundo Boot (2000), refere-se à provisão de serviços financeiros 

por um intermediário financeiro, que (a) invista na obtenção de informação específica do consumidor, 

frequentemente o proprietário da empresa em questão, e (b) avalie a rentabilidade desses 

investimentos através de interações múltiplas com o cliente durante um período de tempo e/ou entre 

produtos. Esta definição centra-se em duas dimensões críticas: as informações dos proprietários e as 

interações múltiplas.  

A literatura indica que as PMEs utilizam múltiplos critérios na seleção de parceiros bancários (Jobling 

et al., 2009; Linstrand e Lindbergh, 2011; Narteh, 2013):  

a) Qualidade do serviço: uma elevada qualidade do serviço afetará positivamente a escolha de um 

dado Banco pelo cliente, pois fomentará o nível de satisfação do referido cliente (Ennew e Binks, 

1996; Beerli, Martin e Quintana, 2004). Este fator, segundo Jobling et al. (2009), consistirá numa 

medida da satisfação alcançada pelos produtos/serviços de dado fornecedor, face às 

necessidades e expetativas dos seus consumidores, obtendo-se uma correspondência entre a 

oferta e a procura por tal produto/serviço. Porém, o seu potencial explicativo estará dependente do 

contexto específico onde essa relação toma lugar (Gounaris, Stathakopoulos e Athanassopoulos, 

2003). 



 

22 

b) Conhecimento do negócio: o conhecimento, por parte do credor, da especificidade do negócio da 

empresa cliente tem grande relevância nas oportunidades de financiamento dessa PME, pois 

influencia diretamente a iniciação e a continuidade do financiamento (Narteh, 2013). No contexto 

internacional, as empresas reconhecem que os seus recursos e capacidades serão insuficientes 

para sustentar a sua competitividade, necessitando de se basearem em recursos e capacidades 

de parceiros. Existem estudos empíricos que evidenciam que as PMEs estão satisfeitas com a sua 

relação com os Bancos, concebendo-os como dispondo de conhecimento e experiência adequados 

ao apoio dos seus projetos de investimento, sugerindo a existência de uma forte lealdade nessa 

conexão (Ibbotson e Moran, 2005). Porém, outros estudos sustentam que as PMEs não concebem 

os Bancos como apropriados nessa relação, nem que tão pouco desejam adaptar as suas 

estratégias e modelos de negócio nesse sentido (Vegholm e Silver, 2008).  

c) Relacionamento com o Banco: A literatura empírica suporta a visão de que a maioria dos 

gestores/proprietários das PMEs prefere o desenvolvimento de relações próximas, estáveis e 

pessoais com os gestores bancários, de preferência também com longa duração temporal, pois o 

contacto pessoal que assim se firma poderá agir como condutor na tomada das futuras decisões 

de financiamento (Adamson, Chan e Handford, 2003; Lundahl, Kunz, Brownell, Harris e Van Fleet, 

2009). Para que a Banca consiga fornecer melhores propostas de valor na cadeia de negócio das 

PMEs clientes, será necessário também atentar nos atributos específicos de cada Banco (como a 

sua reputação, o número de agências de que dispõe e a conveniência da sua localização), pois 

estes poderão influenciar significativamente a seleção de parceiros de financiamento pelas PMEs.  

d) Atitudes dos funcionários bancários: estes funcionários deverão exibir elevado profissionalismo, 

desempenhando as suas tarefas por forma a melhor satisfazer as necessidades e expectativas das 

PMEs clientes, tendo em conta as suas especificidades. Esse Banco conseguirá, então, ser 

escolhido como opção atrativa e viável para satisfazer as suas necessidades de financiamento, o 

que a prazo poderá desenvolver lealdade numa relação mutuamente benéfica (Lam e Burton, 

2005; Akdag e Zineldin, 2011; Narteh, 2013). Esta situação implicará um alto nível de 

costumização para que a Banca se assuma parceira eficiente no apoio a estes clientes (Roig, 

Garcia, Moliner e Monzonis, 2006). Todavia, os Bancos têm sido criticados pela sua abordagem 

demasiado standardizada, queixa que se revela mais intensa nas empresas jovens e de pequena 

dimensão (Butler e Durkin, 1998).  
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e)  Acesso a produtos e serviços bancários: alguma evidência empírica demonstra que o financiamento 

externo se assume o principal contribuidor no crescimento das PMEs, assumindo-se os Bancos 

como os seus principais fornecedores (Kundid e Ercegovac, 2011). Porém, este papel da Banca 

ainda se encontra subdesenvolvido, pois perceciona os empréstimos a conceder às PMEs como 

sendo comercialmente pouco atrativos, dada a reduzida dimensão desses clientes e o seu maior 

risco de incumprimento e falência (Narteh, 2013). Não obstante, outros estudos apresentam 

evidência empírica que sugere que os Bancos possuem grande capacidade para acomodarem as 

necessidades de crédito dessa clientela. Daqui se infere que a promoção da disponibilidade e da 

acessibilidade a crédito por parte dessas instituições será relevante no processo de seleção 

bancária das PMEs (Narteh, 2013). A este fator terá de se interligar a competitividade do preço 

dos produtos e serviços oferecidos pelo parceiro financeiro, comparativamente aos praticados 

pelos concorrentes (Buerger e Ulrich, 1986; Schlesinger, Unsal e Zaman, 1987).  

f) Caraterísticas da equipa de gestão da empresa: a relevância deste fator fundamenta-se no trabalho 

de Bates (1990) e de Gebru (2009), que demonstram empiricamente uma correlação entre as 

preferências de financiamento dos proprietários das PMEs e o seu nível educacional. Bates (1990) 

analisou uma amostra de 4 429 empresas, numa lógica cross-country, com dados relativos ao 

período temporal entre os anos 1976 e 1982. Gebru (2009) baseou-se numa amostra de 120 

questionários recolhidos a partir de micro e pequenas empresas do Estado regional de Tigray 

(Etiópia), no ano de 2007. Sintetizam, então, que os proprietários com contextos educacionais 

mais limitados tenderão a utilizar à exaustão todas as possibilidades de financiamento próprio, e 

só em último recurso recorrem a fontes alheias. Já os proprietários com níveis educacionais mais 

elevados apresentam maior probabilidade de optarem por fontes de financiamento alheias, 

normalmente na forma de dívida, com o intuito de otimizarem o valor das suas empresas.   

Para concluir, é importante ressalvar que se poderá esperar um maior grau de complexidade no 

relacionamento bancário quando as empresas optam por atividades internacionais, pois aqui serão 

mais frequentes e mais intensas as assimetrias de informação entre a empresa e os credores, o que 

levantará questões relacionadas com o racionamento de crédito. Estas dificuldades tendem, também, a 

ser mais intensas consoante a empresa adote modos de expansão internacional mais complexos, 

sujeitos a maior nível de risco e envolvendo um maior compromisso de recursos (Horst, 1972; 

Michaelas et al., 1999; Fryges, 2004; Abor, 2007).  

  



 

24 

  



 

25 

3. METODOLOGIA 

3.1 Introdução 

Este trabalho tem como principais objetivos (1) identificar as restrições financeiras enfrentadas por 

PMEs que fazem IDE e (2) descrever as perceções da Banca comercial (enquanto fornecedora de 

crédito às PMEs) relativamente a essas restrições. 

Este capítulo descreve os dados e a metodologia utilizada, por forma a permitir que este estudo possa 

ser replicado. Com efeito, de seguida apresenta-se uma descrição detalhada da tipologia do estudo e 

dos dados utilizados, fundamentando, com recurso à literatura, as opções tomadas. Posteriormente, 

serão abordados os procedimentos que conduziram à elaboração do questionário utilizado na análise 

das PMEs que desenvolvem projetos de IDE (demand side), sendo também explicados os critérios e 

procedimentos na seleção da população e da amostra em estudo. Os mesmos passos serão 

executados, posteriormente, em relação à análise da perspetiva da Banca enquanto credora dos 

projetos de IDE das referidas PMEs (supply side). Por fim, serão expostos os procedimentos utilizados 

na análise dos dados, referindo e fundamentando, também, os instrumentos estatísticos utilizados na 

análise empírica. 

3.2 Tipologia de estudo 

No que concerne ao propósito da pesquisa, importa destacar que esta investigação se configura como 

um estudo exploratório, dada a escassez de estudos empíricos na temática, sobretudo para a 

especificidade do contexto português. 

A investigação possui, então, um propósito descritivo, uma vez que não se detém o controlo sobre as 

variáveis e apenas é possível reportar o que sucedeu ou está a suceder, descrevendo o estado de um 

fenómeno tal e qual como existe ou existiu (Kothari, 2004). Neste sentido, a presente investigação 

pretende inventariar variáveis e descrever as suas tendências de comportamento, visando determinar a 

atual alocação das vias de financiamento disponíveis à concretização dos projetos de IDE das PMEs 

portuguesas.  
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A investigação segue uma lógica dedutiva, desenvolvendo-se a partir de uma estrutura concetual e 

teórica posteriormente testada com base na observação empírica.   

Relativamente aos resultados, o presente trabalho versa uma pesquisa básica, pois trata-se da réplica 

de um estudo desenvolvido por outros autores num contexto geográfico diferente. Pretende-se 

contribuir para o conhecimento académico no âmbito das restrições financeiras enfrentadas pelas 

PMEs portuguesas na concretização de projetos de IDE, explorando várias vias de financiamento 

(próprio e alheio), cruzando as perspetivas dos dois agentes envolvidos nesta relação (demand side – 

PMEs e supply side – essencialmente os Bancos). Todavia, o presente trabalho apresenta, também, 

uma possibilidade de aplicação prática, pois pretende-se fornecer informação útil que permita aos 

agentes envolvidos na relação de financiamento a criação e alocação mais eficiente de produtos e 

serviços, embora tais passos requeiram o desenvolvimento de investigação futura.   

O processo de pesquisa adotado é sobretudo qualitativo, pois preocupa-se essencialmente em recolher 

perspetivas, do demand side e do supply side, acerca das restrições financeiras enfrentadas pelas 

PMEs portuguesas nos seus projetos de IDE. Neste sentido, e de acordo com Richardson, Peres, 

Wanderley, Correia e Peres (1999), esta pesquisa poderá ser concebida como a tentativa de tecer uma 

compreensão detalhada dos significados e caraterísticas situacionais apresentados pelos entrevistados, 

em detrimento da produção de medidas quantitativas de caraterísticas ou comportamentos. 

A investigação adota um paradigma científico positivista, pois parte do pressuposto de que a pesquisa 

se desenrola em sentido lógico, depreendendo-se que o ato de investigar a realidade não apresenta 

qualquer efeito nela, pois o investigador procura factos e causas dos fenómenos sociais, distanciando-

se da realidade analisada (Mertens, 2005). 

3.3 Dados e instrumentos de recolha 

Com o objetivo de selecionar as empresas da amostra, foram utilizados dados secundários, 

provenientes da base de dados AMADEUS. 

A análise empírica assenta em dados primários, recolhidos por dois instrumentos diferentes. Este tipo 

de análise pode ser efetuada através de vários métodos, como por exemplo pelo recurso a entrevista 

ou questionário (Kothari, 2004).  

Na presente investigação, a opção incidiu no questionário. Segundo Gillham (2000), este instrumento 

alicerça-se num conjunto de questões cujo objetivo reside na recolha do máximo de informação para 
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alcançar os objetivos de um projeto. O autor destaca, então, a sua utilidade na investigação em 

Ciências Sociais.  

A aplicação de um questionário apresenta, naturalmente, um conjunto de vantagens e de 

desvantagens. Ainda assim, provou-se uma escolha adequada para a presente investigação, pois 

possibilita, além de um menor custo, uma maior sistematização dos resultados fornecidos. Permite, 

assim, uma maior facilidade de análise, desde logo pela redução do tempo necessário para recolher e 

tratar os dados, uma vez que torna possível interrogar um elevado número de pessoas, num espaço de 

tempo relativamente curto. Todavia, este instrumento é de difícil conceção, pois é necessário ter em 

conta vários parâmetros (a quem se vai aplicar, o tipo de questões a incluir, o tipo de respostas 

pretendidas e o tema abordado). Também não se poderá menosprezar a possibilidade de uma elevada 

taxa de não-respostas, a qual dependerá de fatores como a relevância do tema para os inquiridos, as 

suas habilitações, a clareza das perguntas e a natureza das pesquisas (Marconi e Lakatos, 2003). 

3.4 Análise das perceções das PMEs (demand side) 

3.4.1 O questionário 

Com base na revisão de literatura, foi desenhado um questionário por forma a recolher dados que 

permitissem responder às questões de investigação. Este instrumento segue de perto o utilizado no 

trabalho de Maeseneire e Claeys (2012), embora também tenham sido considerados como contributos 

úteis no enquadramento do mesmo os presentes nos trabalhos de Ibbotson e Moran (2005), de Abor e 

Biekpe (2007), de Lejpras (2009) e de Lindstrand e Lindbergh (2011).   

Para possibilitar a comparação dos resultados, a maior parte das questões propostas são iguais às 

formuladas por de Maeseneire e Claeys (2012). Não obstante, o questionário original foi adaptado à 

realidade portuguesa e condensado, dada a sua extensão. 

As questões formuladas são questões de resposta fechada, e podem ser de dois tipos: (i) questões que 

requerem uma escolha dicotómica e (ii) questões a serem respondidas utilizando uma escala de Likert 

entre 1 e 5, nas quais se solicitava que o respondente assinalasse o seu grau de concordância ou o 

grau de relevância perante um conjunto de afirmações ou fatores (por ordem crescente de 

concordância ou de relevância). É necessário referir, também, que em cada uma das questões de 
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escolha múltipla e dicotómica foi apresentada a opção “?”, contemplando a possibilidade de a 

opinião/perceção do respondente não se enquadrar em nenhuma das sugeridas. 

A escolha por este tipo de questões justifica-se pelo facto de permitirem maior rapidez e facilidade de 

resposta, evitando erros. Também facilitam a categorização das respostas, conseguindo-se, assim, 

uma maior uniformidade e simplificação destas para posterior análise. Não obstante, apresentam 

como desvantagens o facto de constrangerem o leque de respostas possíveis, não estimulando a 

originalidade e a variedade, o que ameaça a personalização dos dados recolhidos. Também exigem 

uma grande preparação prévia, para se garantir que todas as possibilidades de resposta são 

contempladas e que não escapa nenhuma informação potencialmente relevante. É, ainda, importante 

ter em atenção que, neste tipo de questões, o inquirido poderá optar por uma resposta que se 

aproxima mais da sua opinião, mesmo não sendo uma representação fiel da realidade (McGuirk e 

O'Neill, 2016). 

O objetivo do questionário consistia em obter uma panorâmica o mais completa possível das restrições 

financeiras enfrentadas pelas PMEs portuguesas nos seus projetos de IDE. Nesse sentido, os itens 

incluídos visaram, essencialmente, perceber, do ponto de vista das PMEs, de que modo os obstáculos 

financeiros enfrentados na realização dos seus projetos de IDE se poderiam comparar aos que 

enfrentariam no financiamento dos seus projetos de investimento doméstico, de que forma seriam 

comparáveis aos enfrentados pelas grandes empresas, quais as principais vias de acesso a esse 

financiamento e quais os principais fatores que motivariam a existência de gaps financeiros para os 

seus projetos de expansão internacional via IDE.  

O questionário foi organizado em duas secções, num total de seis páginas. A secção 1 é constituída 

por dezanove questões, a partir das quais se pretende caraterizar a amostra, descrever a experiência 

internacional prévia da empresa e verificar qual o tipo de financiamento utilizado nos seus projetos de 

IDE (dividindo-o entre próprio e alheio). A secção 2 é formada por três questões, por meio das quais se 

visa identificar os fatores que estão na base da escolha do(s) meio(s) de financiamento utilizado(s) 

pelas PMEs na realização dos seus projetos de IDE. Também se pretende verificar as diferenças 

percebidas (em termos de custo) caso o financiamento se destinasse a projetos de investimento 

doméstico e caso a realidade em estudo focasse as grandes empresas.  

Foi elaborada uma primeira versão do referido instrumento de recolha de dados, submetida a teste por 

académicos, por um representante de uma Associação Empresarial com longa experiência na área 

empresarial e académica e por dois funcionários bancários com experiência em análise de crédito e 
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operações com empresas. Especificamente, pretendia-se averiguar se as questões eram de fácil 

compreensão, se o questionário era demasiado extenso e eliminar questões que, eventualmente, não 

fossem pertinentes para a realidade portuguesa. Este procedimento provou-se muito relevante na 

adaptação do instrumento à especificidade da realidade portuguesa e na revisão técnica e científica da 

terminologia e dos conteúdos abordados. Com base nestes contributos, o questionário foi corrigido, 

adaptado e melhorado.  

O questionário foi, posteriormente, aplicado individualmente a cada empresa, enviado por correio 

tradicional, usando envelopes oficiais da Universidade do Minho. Foram perspetivados vários meios 

para proceder ao envio do questionário, tendo-se optado por este após uma análise comparada das 

suas vantagens e desvantagens. Como vantagens, esta opção apresenta o facto de geralmente obter 

taxas de resposta mais elevadas face aos questionários enviados por correio eletrónico (Kwak e Radler, 

2002), fator para o qual também contribuirá a indicação do organismo oficial a partir do qual a 

investigação é feita. Assim, consegue-se estabelecer uma maior personalização, construindo uma 

relação de maior proximidade entre o investigador e o inquirido. Neste sentido, poderá haver menos 

risco de este ignorar o questionário, assegurando, ainda, maior segurança e confidencialidade no envio 

dos dados (Sills e Song, 2002). Contudo, a evidência empírica ainda é inconclusiva (Couper, 2000). É, 

também, necessário notar que este método envolve mais custos, não só em termos financeiros como 

também de tempo, pois é necessário desenvolver e testar mecanismos de motivação à resposta. 

Também é fundamental ter em conta que, uma vez que não haverá contacto direto e pessoal entre o 

investigador e os inquiridos, questões como o layout e a formalização do questionário tornam-se mais 

pertinentes (Kaplowitz, Hadlock e Levine, 2004). 

Cada questionário foi acompanhado com uma carta de apresentação, contendo a identificação da 

investigadora, o enquadramento e o objetivo do estudo e também a razão pela qual estaria a ser 

aplicado. Foi, ainda, acompanhado de um envelope selado e já com a morada para que os 

respondentes pudessem devolvê-lo depois de devidamente preenchido. Estas opções foram tomadas 

no sentido de assegurar a confidencialidade da informação recolhida, tentando-se também uma relação 

de maior proximidade (e personalização) com as empresas, para captar uma taxa de resposta mais 

elevada.   

O questionário foi enviado a 2 de fevereiro de 2017. Duas semanas mais tarde, foi enviado um breve e-

mail, remetido através do endereço eletrónico oficial de cada PME a analisar. Este pretendia lembrar e 

motivar a resposta ao questionário, agradecendo-se desde logo às empresas que já o haviam devolvido 
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devidamente preenchido. Passadas outras duas semanas, foi realizado um novo telefonema para cada 

uma das empresas que ainda não haviam respondido, mais uma vez tentando motivar a resposta. Esta 

opção fundamenta-se tendo em conta o argumento de que o número de contactos será um dos fatores 

mais relevantes para prever a taxa de respostas (Manfreda, Bosnjak, Berzelak, Haas e Vehovar, 2008). 

Algumas destas empresas solicitaram o reenvio do questionário, pois percebeu-se que teria havido 

algum erro na morada ou um extravio do documento. O reenvio dos questionários ocorreu a 7 de 

março de 2017.  

O período de recolha destes dados estendeu-se, então, entre os meses de fevereiro e março de 2017. 

Foi escolhida esta época, onde as empresas estariam potencialmente mais predispostas à 

colaboração, para lhes evitar uma sobrecarga de trabalho.  

O questionário, bem como a referida carta de apresentação que o acompanhou, poderão ser 

consultados no Apêndice A. 

3.4.2 Descrição da população e seleção da amostra 

A população a investigar corresponde a todas as PMEs portuguesas que realizaram IDE. Este trabalho 

adotou a definição de PME proposta pela UE, que estipula que a “categoria das micro, pequenas e 

médias empresas é constituída por empresas que empregam menos de 250 trabalhadores e cujo 

volume anual de negócios não excede os 50 milhões de euros ou cujo balanço anual de ativos não 

excede os 43 milhões de euros”2.  

A  definição da população de PMEs a estudar obedeceu ainda a um conjunto de seis critérios: seriam 

somente admitidas a estudo as PMEs portuguesas não cotadas em Bolsa, que na sua estrutura de 

capitais não possuíssem capital estrangeiro, nas quais o Estado não fosse acionista (total ou 

parcialmente), cuja forma legal não configurasse uma Sociedades Gestora de Participações Sociais 

(SGPS) e que tivessem somente realizado IDE produtivo (por exemplo, PMEs portuguesas que tivessem 

criado escritórios comerciais no estrangeiro não seriam admitidas). Foram, também, excluídas as 

PMEs que se encontravam em processo de insolvência.  

Estes critérios basearam-se nos definidos por de Maeseneire e Claeys (2012). Não obstante, foi 

adotado um nível de maior rigor na filtragem da população-alvo, tendo sido acrescentados outros 

                                                 

2 Artigo 2º, alínea 1, da Recomendação da Comissão Europeia relativa à definição de micro, pequenas e médias empresas (2003/361/CE), 
de 6 de maio de 2003, disponível no Jornal Oficial da União Europeia (L124/36). O Decreto-lei 372/2007, de 6 de novembro de 2007, 
disponível no Diário da República (1.ª série — N.º 213) estipula a classificação das PME em Portugal segundo as orientações comunitárias, 
incorporando-as na organização do tecido económico-empresarial português. 
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critérios (os cinco primeiramente referidos), para se conseguir uma maior adaptação do instrumento de 

análise à realidade portuguesa. A aplicação destes critérios também se fundamenta no objetivo de 

controlar e eliminar alguns fatores suscetíveis de afetar a perceção de restrições financeiras das 

empresas, tais como a possibilidade de realizar financiamento cruzado entre elas. Procurou-se, 

portanto, identificar uma população o mais homogénea possível. 

Para selecionar a população, recorremos à base de dados AMADEUS, tendo a pesquisa sido realizada 

entre 19 e 31 de outubro de 2016. Também foi recolhida alguma informação adicional através dos 

web sites dessas empresas, destinada à confirmação e atualização de alguns dados.  

Apesar do recurso a fontes de informação complementares, revelou-se difícil identificar as PMEs que 

respeitassem todos os critérios definidos para integrar a população-alvo. Desde logo, pelo facto de 

grande parte do IDE levado a cabo pelas empresas não envolver investimentos produtivos. Por outro 

lado, as PMEs consistem numa tipologia de negócio menos internacionalizada que as empresas de 

dimensão superior, aspeto mais notório nos projetos de IDE, havendo um número potencialmente 

reduzido de casos (Comissão Europeia, 2004). Para esta dificuldade também contribuíram os rigorosos 

critérios estabelecidos para a filtragem de PMEs a analisar, que tornava, desde logo, a potencial 

amostra muito seletiva e reduzida.  

Naturalmente, foi identificada uma população bastante reduzida, composta por um total de 103 PMEs.  

Cada uma destas empresas foi, posteriormente, contactada via telefónica no intuito de confirmar que 

cumpria os requisitos e averiguar a sua disponibilidade para responderem ao questionário. Para isso, 

foi-lhes explicada sumariamente a investigação, os seus objetivos e o modo como seria solicitada a sua 

colaboração. Deste contacto resultou a identificação de uma amostra de 31 PMEs dispostas a 

colaborar, para as quais foi enviado, por correio, o referido questionário. 

3.5 Análise das perceções da Banca (supply side)  

3.5.1 O questionário 

A par dos questionários aplicados às PMEs, de Maeseneire e Claeys (2012) desenvolveram entrevistas 

a cinco funcionários bancários e a cinco capitalistas de risco, para obterem dados sobre a perceção do 

supply side na relação de financiamento para projetos de IDE das PMEs. Na presente investigação não 

foram analisados capitalistas de risco, apostando-se mais na compreensão do financiamento bancário. 
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Esta opção foi tomada para adaptar o estudo à realidade portuguesa, pois o sistema financeiro 

português não conta com um dinamismo nem com um conhecimento do capital de risco como ocorre 

no sistema financeiro belga. 

Esta opção funda-se na necessidade de recolher dados que permitissem enriquecer a investigação, 

evitando um possível enviesamento da análise, pois poderia expectar-se que as PMEs reportassem 

barreiras financeiras exacerbadas. Nesta lógica, pretende-se colher e cruzar as perspetivas de todos os 

agentes envolvidos nesta relação de financiamento, por forma a verificar em que pontos poderão 

observar-se hiatos e/ou correspondências.  

Neste estudo, optou-se pelo questionário como instrumento de recolha de dados ao supply side. Os 

conteúdos nele presentes tiveram por base uma revisão de literatura sobre a temática, de onde se 

destacam os trabalhos de Abor e Biekpe (2007), de de la Torre, Péria e Schmukler (2010), de 

Lindstrand e Lindbergh (2011), de de Maeseneire e Claeys (2012), de Narteh (2013), de Akbar et al. 

(2014) e de Bakare e Akinbode (2017). Na sua construção foram, ainda, tidos em consideração os 

aspetos mais relevantes mencionados por dois funcionários bancários no decorrer de uma consulta 

informal prévia para desenhar o referido instrumento.   

O questionário foi construído com base em perguntas estruturadas, dado a temática em estudo ser 

atualmente nevrálgica na atividade da Banca e das PMEs, havendo, por isso, um conjunto de pontos-

chave a abordar. Não visando distanciar do cerne da informação que se desejava recolher, pretendia-se 

também criar mecanismos de recetividade à recolha de dados adicionais, fornecendo alguma 

flexibilidade aos entrevistados para dissertarem sobre os temas propostos. Segundo McGuirk e O'Neill 

(2016), este tipo de questões permite a obtenção de respostas mais representativas e fiéis da opinião 

do inquirido, uma vez que este se concentrará, potencialmente, mais na questão. No entanto, os 

autores também alertam que, como desvantagem, estas questões podem implicar a recolha de 

informação pouco clara ou não relevante, dificultando a sua análise. Procurou-se, então, elaborar 

questões mais dirigidas, facilitando a posterior análise. 

Este instrumento foi organizado numa única secção, composta por doze questões, num total de três 

páginas, visando explorar as perceções dos Bancos relativamente: 

• à atratividade das PMEs como segmento de negócio; 

• aos métodos utilizados e aos fatores privilegiados pelos Bancos na análise de crédito para 

projetos de IDE das PMEs; 
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• à possível existência de diferenças nesses critérios (ou na sua aplicação) entre projetos de 

investimento doméstico e projetos de IDE; 

•  à possível existência de diferenças nesses critérios (ou na sua aplicação) consoante a 

dimensão da empresa; 

• à possibilidade de o “dilema” dívida vs. capital influenciar as restrições financeiras 

enfrentadas pelas PMEs; 

• à capacidade de adaptação e à adequação dos produtos e serviços bancários face às 

necessidades e objetivos das PMEs. 

Uma primeira versão do questionário foi revista por um funcionário bancário com experiência em 

análise de crédito a empresas, para assegurar a pertinência, a correção e o rigor técnico-científico na 

terminologia e nos conteúdos.  

O instrumento foi, assim, corrigido e melhorado. Posteriormente, foi enviado, via e-mail, aos 

funcionários bancários a inquirir, tendo, também, sido solicitado o envio das respostas por esta via. 

Este modelo de funcionamento foi previamente acordado entre as partes.  

Optou-se por esta modalidade uma vez que Schaefer e Dillman (1998) apontam que as respostas 

colhidas via questionários eletrónicos serão mais detalhadas e compreensivas, face às obtidas por 

questionários preenchidos em papel. Para esta situação também poderá contribuir o facto desta via 

permitir maior comodidade aos respondentes, facilitando-lhes a gestão da sua agenda de trabalhos. 

Uma vez que os dados podem, por esta via, ser recolhidos continuamente, sem constrangimentos de 

tempo e localização geográfica, conseguir-se-á também maior rapidez no envio e recolha das 

respostas. Contudo, poderão também decorrer desvantagens, pois, como não se consegue desenvolver 

uma relação tão personalizada com os respondentes, não se poderá descartar o risco de estes 

ignorarem o questionário e não colaborarem na investigação (Kaplowitz et al., 2004; Fleming e 

Bowden, 2009). 

O questionário foi enviado a 8 de março de 2017, prolongando-se o período de recolha desta 

informação entre os meses de março e junho de 2017. 

O questionário, e a referida carta de apresentação que o acompanhou, poderão ser consultados no 

Apêndice B. 
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3.5.2 Seleção da amostra 

O segundo objetivo da presente investigação prende-se com a obtenção de informação acerca da forma 

como a Banca comercial avalia os pedidos de financiamento para expansão internacional, via IDE, das 

PMEs. Para explorar a perceção da oferta nesta relação de financiamento, foi selecionada uma amostra 

de Bancos (nacionais ou estrangeiros a operar em Portugal) ativos no financiamento de PMEs, no 

âmbito dos seus esforços de internacionalização.  

Optou-se pela recolha destes dados através de funcionários dessas instituições, que exercessem 

funções especificamente no Departamento de Empresas e Análise de Crédito. Estes foram 

selecionados pelo método “bola de neve”, devido à sensibilidade da temática em análise e da 

informação a recolher, a par da burocratização e da longa demora esperada na agilização do processo, 

caso se enveredasse pela via institucional.  

Com efeito, cada um dos funcionários bancários alvos de estudo foi contactado via telefónica ou 

através de e-mail, tendo-lhe sido explicados os objetivos da presente investigação, as suas aplicações 

práticas e o modo como seria solicitada a sua colaboração. Foi deixado claro que se pretendia a 

recolha da visão pessoal (e não institucional), uma vez que procurávamos obter informação sobre os 

procedimentos, conhecimentos e experiência colhidos ao longo da sua vivência profissional, que, 

assim, pudessem refletir o processo de análise de crédito da Banca no âmbito dos projetos de IDE das 

PMEs. Para tal, foi desde logo garantido anonimato e requerido o consentimento para a participação no 

estudo.  

Foi obtido um total de cinco funcionários bancários dispostos a colaborar, para os quais foi enviado, 

por e-mail, o referido questionário.  

3.6 Procedimentos de análise de dados  

Neste trabalho, combinamos uma abordagem qualitativa com uma abordagem quantitativa. Isto 

porque, segundo Chizzotti (2001), é possível obter uma visão sinérgica e complementar das duas 

vertentes de pesquisa, uma vez que estas não necessitam ser conflituantes, a sua opção não é 

mutuamente exclusiva. 

Dada a extensão do questionário aplicado às PMEs e a relevância das informações colhidas para se 

conseguir concluir relativamente aos propósitos de investigação, a análise das perceções do demand 
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side recorreu à estatística descritiva, usando o software estatístico SPSS (versão 24). Para facilitar a 

sistematização da informação e a comodidade da leitura, elaboraram-se tabelas e gráficos. 

Na análise da significância estatística da média optamos por um teste não paramétrico, dado este ser 

mais adequado para amostras de reduzida dimensão e para dados em escala ordinal.  

Recorremos ao Wilcoxon Signed-Rank Test para uma amostra, que é um teste não paramétrico 

alternativo a um Teste-T para uma amostra. Este teste estatístico determina se a mediana da amostra 

é igual a dado valor hipotetizado. Para realizar este teste, não é necessário assumir que a variável em 

análise assume uma distribuição normal, sendo apenas e necessário assumir que se trata de uma 

variável pelo menos ordinal e que segue uma distribuição simétrica. Esta vantagem é relevante quando 

há um número reduzido de observações, como é o caso desta investigação.  

Calculamos o coeficiente de correlação de Spearman para aferir a possível correlação entre variáveis 

eventualmente relevantes. Esta é uma medida de correlação não-paramétrica, avaliando uma função 

monótona arbitrária que pode ser a descrição da relação entre duas variáveis, sem fazer nenhuma 

suposição sobre a distribuição de frequências destas. É, ainda, um teste adequado para amostras de 

reduzida dimensão e variáveis medidas numa escala ordinal, o que ocorre na presente investigação.  

A análise das perceções do supply side procedeu segundo uma análise qualitativa, dadas as 

caraterísticas do próprio questionário, procurando relacionar as perceções dos funcionários bancários 

inquiridos com alguns dados relevantes surgidos da análise das perceções do demand side. 

Nesse sentido, foi, também, elaborada uma análise comparativa, cruzando as perceções de ambos os 

agentes na relação de financiamento, para verificar em que pontos poderiam existir correspondências 

ou hiatos, controlando, assim, o possível enviesamento da análise.  
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4. RESULTADOS – PERCEÇÕES DO DEMAND SIDE 

4.1 Introdução 

Este capítulo tem como objetivo a apresentação dos resultados obtidos com este estudo empírico e a 

discussão dos mesmos, em específico no que reporta às perspetivas das empresas (que procuram 

financiamento). Após uma breve caraterização da população e da amostra, reportaremos os dados 

obtidos e analisá-los-emos, discutindo-os com base na literatura. Estes resultados serão, 

posteriormente, comparados aos obtidos por de Maeseneire e Claeys (2012). 

No cálculo da média e da mediana (e dos testes estatísticos realizados) que a seguir reportamos, as 

respostas “?” (correspondendo à opção “Não sabe/Não responde”) foram tratadas como “missing 

values”. Todavia, essa informação foi reportada nos casos em que representa uma percentagem 

significativa das respostas ao item em causa. Apesar da interpretação desses dados ser difícil, pareceu-

nos importante reportar essa informação nos casos em que um número considerável de respostas “?” 

possa espelhar um défice de informação passível de produzir implicações de política relevantes.  

4.2 Caraterização da amostra 

Tendo em conta os processos e os critérios de filtragem do objeto de estudo, descritos no terceiro 

Capítulo, são abaixo apresentadas as principais informações que permitem uma descrição sumária da 

população e da amostra. Estes dados são úteis para se obter uma panorâmica que permita a melhor 

contextualização da realidade sobre a qual o estudo recai. Permitirão, também, revelar algumas 

caraterísticas das PMEs inquiridas, que podem ter implicações sobre os resultados obtidos nos 

questionários.  

A idade e a dimensão são dois aspetos importantes na caraterização da amostra. A idade poderá 

influenciar a perceção das barreiras financeiras, uma vez que as restrições ao financiamento são 

normalmente mais sentidas pelas empresas mais jovens, que podem enfrentar maiores dificuldades no 

acesso a crédito. Já as empresas de dimensão superior serão, porventura, percecionadas pelos 

credores como mais seguras e credíveis, pelo que poderão percecionar menores restrições financeiras 

(Michaelas et al., 1999).  
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O Gráfico 1 ilustra a distribuição das empresas que compõem a amostra e a população por classe de 

dimensão, medida em termos do total de trabalhadores e de ativos. Os critérios utilizados têm por base 

a recomendação 2003/361/CE da Comissão Europeia, relativa à definição de micro, pequenas e 

médias empresas. 

 

Gráfico 1: Distribuição das empresas por classe de dimensão (população e amostra). 
 

 

 

De acordo com o Gráfico 1, todas as categorias de empresas estão representadas, quer na população 

quer na amostra. Não é possível destacar a predominância de um tipo de empresas, estando a 

concentração maioritária dividida entre as de pequena e média dimensão, em detrimento das 

microempresas. Esta situação ocorre tanto na população como na amostra e para as duas variáveis 

em análise. Verifica-se, então, uma correspondência aceitável entre a população e a amostra, no que 

toca à dimensão das empresas.  

O Gráfico 2 ilustra a distribuição etária das empresas da população e da amostra. Seguindo a 

metodologia usada por Informa (2016), as empresas foram agrupadas em quatro categorias, cujos 

critérios estão descritos na Tabela 2. 

 

Tabela 2: Critérios utilizados na distribuição etária das PMEs da população e da amostra. 

Tipologia de empresa Idade da empresa 

Startups < 1 ano 

Jovens 1 a 5 anos 

Adultas 6 a 19 anos 

Maduras > 20 anos 
 

Fonte: Informa (2016). 

 

População Amostra

Média 37,86% 33,33%

Pequena 32,04% 41,67%

Micro 30,10% 25,00%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

To
ta

l d
e 

P
M

Es
 (

%
)

N.º de trabalhadores

População Amostra

Média 38,83% 50,00%

Pequena 40,78% 41,67%

Micro 20,39% 8,33%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

To
ta

l d
e 

P
M

Es
 (

%
)

Ativos



 

39 

Gráfico 2: Distribuição etária das PMEs (população e amostra). 
 

 

 

De modo geral, é possível verificar, no Gráfico 2, uma correspondência entre a amostra e a população. 

A maioria das empresas da população são maduras, seguindo-se o grupo das PMEs adultas. Esta 

ordem procede também quando analisada a amostra. Se na população havia representação das PMEs 

jovens, num total de 3, na amostra este grupo não se encontra representado. Na população e na 

amostra não existe qualquer empresa da categoria Startups.  

Estes dados também permitem verificar que não existirão empresas Born Globals, resultado espectado 

como normal, pois a internacionalização mais profunda, regra geral, ocorrerá em empresas de idade 

mais avançada (Johanson e Wiedersheim-Paul, 1975; Johanson e Vahlne, 1977). 

Resumindo, e conforme a Tabela 3, o respondente típico corresponde a uma PME que emprega 62 

trabalhadores, que possui um ativo de 13 152 € e uma idade média de 30 anos.  

 

Tabela 3: Resumo das caraterísticas da amostra (idade e dimensão das PMEs). 
 

 Caraterísticas  Total na amostra (%) Média na amostra 

Idade: 

▪ Startups: < 1 ano 

▪ Jovens: 1 a 5 anos 

▪ Adultas: 6 a 19 anos 

▪ Maduras: > 20 anos 

 

0% 

0% 

33,33% 

66,67% 

 

- 

- 

11,25 anos 

39,75 anos 

Dimensão (N.º trabalhadores): 

▪ Micro: < 10 trabalhadores 

▪ Pequena: < 50 trabalhadores 

▪ Média: < 250 trabalhadores 

 

33,33% 

41,67% 

25% 

 

2 trabalhadores  

36,8 trabalhadores  

113 trabalhadores  

Dimensão (Total de ativos): 

▪ Micro: ≤ 2 milhões de euros 

▪ Pequena: ≤ 10 milhões de euros 

▪ Média: ≤ 43 milhões de euros 

 

50% 

41,67% 

8,33% 

 

1,335 milhões de euros 

7,388 milhões de euros 

17,218 milhões de euros 
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O setor de atividade em que a empresa opera também pode influenciar a perceção das barreiras ao 

financiamento. A literatura sugere que as dificuldades na obtenção de financiamento bancário poderão 

ser maiores nas empresas que operam em setores em que a tangibilidade dos ativos é menor (dada a 

limitada possibilidade de apresentarem contragarantias). A perceção do risco do investimento pelos 

credores pode, ainda, ser influenciada pela situação económica da indústria em que a empresa opera 

(Myers, 1984; Harris e Raviv, 1991; Barbosa e Moraes, 2004). 

O Gráfico 3 ilustra a distribuição das PMEs (população e amostra) por setor de atividade (para 

comodidade na leitura da informação, as categorias foram agregadas).  

 

Gráfico 3: Distribuição das empresas por setores de atividade (população e amostra). 
 

 

 

Os dados mostram que mais de 40% das PMEs da amostra operam na indústria transformadora. O 

segundo setor mais representado é o dos serviços. Face à população, verifica-se alguma sobre 

representação das empresas da indústria transformadora e da construção na amostra, sendo 

semelhante o peso das empresas de serviços.  

O Gráfico 4 exibe a localização geográfica da amostra e da população, agrupando os dados pelas 

regiões de Portugal (NUTS II) onde se situa a sede das empresas.  

 

Gráfico 4: Localização geográfica da população e da amostra (sede da empresa), por NUTS II. 
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De modo geral, quer na população quer na amostra verificamos uma predominância de PMEs situadas 

na região Norte de Portugal, embora com maior intensidade na amostra. Contudo, na amostra não 

foram observadas empresas localizadas no Algarve, Alentejo e Região Autónoma da Madeira, em 

oposição ao que ocorre na população.  

Para caraterizar a amostra, tendo em consideração os objetivos da pesquisa, é também útil analisar o 

padrão relativo aos países onde as empresas fazem o investimento produtivo, pois pode influenciar a 

perceção das restrições ao financiamento desses projetos. O Gráfico 5 apresenta, segundo informação 

recolhida pelos questionários aplicados à amostra, os dados relativos ao destino no IDE dos 

respondentes, comparando com o observado na população. Salientamos que algumas das empresas 

realizaram IDE em mais do que um momento e país. 

 

Gráfico 5: Distribuição geográfica do IDE, por país (população e amostra). 
 

 

 

Relativamente ao destino do IDE, os dados patentes no Gráfico 5 sugerem a pertinência da elaboração 

de uma análise em termos relativos. A informação revela que mais de ¼ dos projetos de IDE da 

população se localizaram em Espanha, porém, na amostra este destino apenas representa cerca de 

15% do total de projetos de IDE realizados. Em contrapartida, a representatividade dos projetos no 

Brasil e nas antigas colónias portuguesas é superior na amostra, face ao que sucede na população. 

Efetivamente, e ao contrário do observado na população, em que a Espanha se destaca como o 

destino preferencial para o IDE das PMEs portuguesas, na amostra este país apresenta uma relevância 
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semelhante à registada para o Brasil ou Moçambique (aferida em termos do total de projetos de IDE 

nesses países realizados). 

Em relação ao montante do IDE, segundo os dados recolhidos pelos questionários aplicados à amostra, 

foi contabilizado um total de investimento de 19 436 043 €. Na sua maioria, estes projetos destinaram-

se à construção de instalações produtivas e logísticas. Em média, as PMEs realizaram projetos de IDE 

na ordem do milhão de euros, mas a mediana situou-se nos 307 500 €. É necessário salientar que, de 

facto, se observa uma grande variabilidade nos montantes investidos, que vão desde um valor mínimo 

de 1 900 € até um máximo de 8 000 000 €.   

Verifica-se que a maioria dos projetos de IDE da amostra (14 projetos) envolveram investimentos entre 

os 1 000 € e os 700 000 €. Estes destinaram-se sobretudo ao mercado africano, embora tenham, 

também, ocorrido no mercado europeu (França e Espanha) e latino-americano (Brasil). Valores mais 

elevados, localizados no intervalo compreendido entre os 2 797 000 € e os 3 496 000 €, voltaram a 

surgir para 2 projetos de IDE, mais uma vez localizados no mercado europeu (Espanha) e latino-

americano (Brasil). Os valores mais elevados (8 000 000 €) foram registados num único projeto de 

IDE, realizado em Inglaterra. 

4.3 Perceção das restrições financeiras 

4.3.1 Financiamento próprio (interno) 

Apenas três das PMEs inquiridas reportaram não ter recorrido exclusivamente a financiamento próprio 

na realização dos seus projetos de IDE. Uma reportou ter recorrido a uma combinação de 

financiamento próprio e financiamento bancário nacional, numa proporção de 50/50; outra baseou-se 

em 80% de financiamento próprio e 20% de financiamento bancário nacional; a terceira recorreu a 65% 

de financiamento bancário nacional e 35% de capital de risco.  

A Tabela 4 expressa a relevância do recurso a financiamento próprio na implementação dos projetos 

de IDE das PMEs inquiridas. No questionário era solicitado aos respondentes que indicassem, numa 

escala de Likert entre 1 (“Discordo totalmente”) e 5 (“Concordo completamente”), o seu grau de 

concordância com um conjunto de afirmações.  
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Tabela 4: Relevância do financiamento próprio para as PMEs portuguesas que realizam projetos de IDE (Em que medida 
concorda com as seguintes afirmações?). 

 

Afirmação Escala de Likert 

“Seria difícil financiar os projetos de IDE da 
minha empresa se esta não gerasse os cash 

flows suficientes”. 

% Score 1 % Score 2 % Score 3 % Score 4 % Score 5 

0% 8,33% 8,33% 50% 33,33% 

“A empresa depende mais dos recursos 
próprios para financiar projetos de IDE do que 

para financiar atividades domésticas (com 

nível de risco comparável)”. 

% Score 1 % Score 2 % Score 3 % Score 4 % Score 5 

16,67% 8,33% 25% 33,33% 16,67% 

“Aumentar o capital com novos acionistas 
será a última opção da minha empresa para 

financiar projetos de IDE”. 

% Score 1 % Score 2 % Score 3 % Score 4 % Score 5 

0% 16,67% 16,67% 16,67% 50% 

“Os Bancos possuem ainda compreensão 
limitada do contexto e operações 

internacionais das PMEs portuguesas”. 

% Score 1 % Score 2 % Score 3 % Score 4 % Score 5 

0% 16,67% 25% 50% 8,33% 

 

Esta tabela fornece um quadro geral sobre a preferência da amostra (12 questionários recebidos) face ao financiamento próprio na 

realização dos seus projetos de IDE. Foi questionado às PMEs o seu grau de concordância com um conjunto de afirmações, sendo 

as respostas desenvolvidas numa Escala de Likert entre 1 e 5, onde 1 significaria “Discordo totalmente” e 5 “Concordo 
completamente”. “% Score i” diz respeito à percentagem de respondentes que assinalaram i como o seu grau de concordância com 

a afirmação. 

  

 

Os resultados sugerem a relevância dos lucros internamente gerados para a capacidade de realização 

dos projetos de IDE da empresa. A amostra evidenciou que o seu desempenho financeiro, aproximado 

pelos cash flows gerados, será crítico na sua capacidade de realizar IDE. É interessante referir que o 

recurso aos cash flows internos da empresa como via de financiamento do IDE apresentou uma 

correlação estatística com a idade e o setor de atividade das empresas. Essa correlação foi 

estatisticamente significativa para as PMEs dos serviços (�=0.034), e marginalmente significativa nas 

PMEs adultas (�=0.074).  

Este resultado é compatível com a ideia de que as PMEs que realizam IDE apresentam uma boa 

situação financeira, optando por reinvestir os lucros em detrimento da distribuição de dividendos pelos 

acionistas. Por seu turno, as diferenças entre o custo das fontes de financiamento externo e os custos 

do financiamento interno podem explicar a hierarquia de preferências no recurso a fontes de 

financiamento, conforme postulado pela teoria Pecking Order, corroborando os argumentos de Myers 

(1984) e de Pettit e Singer (1985). Estes resultados também vão em linha com os obtidos por 

Serrasqueiro (2011), tendo em conta que as PMEs parecem recorrer a dívida (financiamento externo) 

perante insuficiência de financiamento interno, e não com o objetivo de alcançar um nível de dívida 

ótimo. Desta forma, financiar-se-ão enfrentando custos de informação relativamente baixos (Berger e 

Udell, 2003).   



 

44 

O Gráfico 6 complementa dos dados da Tabela 4, expressando os valores da média, mediana, moda e 

desvio-padrão dos scores obtidos por cada uma das afirmações. 

 

Gráfico 6: Relevância do financiamento próprio para as PMEs portuguesas que realizam projetos de IDE (média, mediana, 
moda e desvio-padrão das respostas). 

 

 
 

Este gráfico fornece um quadro geral sobre a preferência da amostra (12 questionários recebidos) face ao financiamento próprio 

na realização dos seus projetos de IDE. São apresentados os valores da média, mediana, moda e desvio-padrão para cada um 

dos itens questionados. A significância estatística da mediana, calculada com base no teste Wilcoxon para uma amostra, 

apresenta-se da seguinte forma: *** significativo a 1%; ** significativo a 5% e * significativo a 10%. A significância indica se a 

mediana se apresenta estatisticamente diferente de 3.   
 

 

Os dados do Gráfico 6 reforçam a leitura da informação patente na Tabela 4, mostrando uma 

preferência por financiamento próprio na realização de IDE pelas PMEs inquiridas. Estes resultados vão 

em linha com a literatura, evidenciando que o crescimento das PMEs é determinado pelo acesso a 

financiamento próprio, dadas as restrições que enfrentam no acesso a financiamento alheio (Spence, 

1979; Moore, 1993). Estas relacionar-se-ão com aspetos derivados das dotações de fatores do país 

onde será realizado o IDE, das assimetrias de informação, da escassez de recursos internos por parte 

das PMEs, do limitado valor de colateral que poderão comprometer e, ainda, dos métodos utilizados 

pelos credores externos na avaliação dos projetos (Ang, 1992). Ora, estes aspetos tornam a avaliação 

da notação de crédito de um projeto de IDE muito mais complexa, daí a possível relutância da Banca 

em agir como parceira financeira em tais esforços de expansão internacional das PMEs. 

Não obstante, é importante referir que o uso da relação entre cash flows e investimento para aferir as 

restrições financeiras enfrentadas pelas empresas tem suscitado fortes críticas na literatura (Fazzari, 

Hubbard e Petersen, 2000).   
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Embora as respostas tenham sido muito díspares, importa ressalvar que sugerem que esse recurso a 

financiamento próprio não será necessariamente mais intenso nos projetos de IDE, face ao que 

sucederá nos investimentos domésticos expostos a um nível de risco comparável.  

A par da disposição de uma equilibrada situação financeira, o recurso a financiamento próprio por 

parte das PMEs da amostra também poderá ser explicado por duas outras vias. Uma consiste no facto 

de os dados apresentados na Tabela 4 e no Gráfico 6 sugerirem uma relutância das PMEs a abrirem o 

seu capital social a novos acionistas. Ou seja, as empresas não admitem a perda de controlo como o 

preço a pagar para realizar IDE. Foi obtida uma correlação estatisticamente significativa (�=0.020) 

entre a relutância das PMEs analisadas na abertura a capital externo e a sua idade (maduras) e setor 

de atividade (�=0.029 para a indústria transformadora; �=0.040 para os serviços). Por outro lado, foi 

obtida uma correlação estatística entre o setor de atividade das empresas e a sua dificuldade em 

captar novos acionistas, com destaque para as PMEs no setor da construção (�=0.012). 

A outra lógica de raciocínio poderá residir na atual capacidade de resposta da Banca às necessidades 

de tais clientes. A este respeito, verificou-se uma correlação estatisticamente significativa entre o 

recurso a cash flows internos da PME como via para financiar os seus projetos de IDE e a perceção de 

que atividade da Banca tem um foco principalmente doméstico – pouco vocacionado para o IDE 

(�=0.030). Neste sentido, compreende-se a correlação entre a preferência pelo uso de financiamento 

interno e a perceção de inadaptação dos instrumentos e competências bancárias face às atuais 

necessidades das PMEs (�=0.009).  

As conclusões registadas no trabalho de de Maeseneire e Claeys (2012), apesar de também 

destacarem a relevância dos lucros internos retidos para o financiamento dos projetos de expansão 

internacional das PMEs, não apontam para uma relação tão forte entre financiamento próprio e 

realização de IDE. O recurso a este tipo de financiamento seria, ainda assim, mais frequente no caso 

de projetos de IDE do que no caso de projetos de investimento doméstico. Os resultados sugerem, 

também, uma menor relutância das PMEs belgas na abertura do capital a novos acionistas, ainda que 

esta via, tal como na realidade portuguesa, seja percecionada como a sua última opção de 

financiamento para projetos de IDE. 

4.3.2 Financiamento alheio (externo) 

As PMEs da amostra que revelaram ter recorrido a financiamento alheio utilizaram financiamento 

bancário doméstico (25% da amostra) e/ou capital de risco (8,33% da amostra). Foi obtida uma 
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correlação estatisticamente significativa (�=0.000) entre o recurso a financiamento alheio para 

realização de projetos de IDE e a idade das empresas (foco nas PMEs maduras). 

Os resultados obtidos alinham com os reportados na literatura. Winborg e Landström (2001), Bruns e 

Fletcher (2008), Fatoki e Odeyemi (2010) e Kundid e Ercegovac (2011) sustentam a relevância do 

recurso à dívida bancária como principal forma de financiamento alheio das PMEs.  

4.3.2.1 Financiamento bancário no país de destino do IDE 

Os principais entraves à obtenção deste tipo de financiamento, na perceção da amostra, resumem-se 

na Tabela 5. As PMEs foram solicitadas a graduar o seu grau de concordância com uma lista fatores 

potencialmente relevantes no acesso a esse tipo de financiamento, numa Escala de Likert entre 1 

(“Discordo totalmente”) e 5 (“Concordo completamente”).  

 

Tabela 5: Principais entraves à obtenção de financiamento bancário no país de destino do IDE (Em que medida concorda 
com as seguintes afirmações?). 

 

Afirmações Escala de Likert 
“As taxas de juro são elevadas”. % Score 1 % Score 2 % Score 3 % Score 4 % Score 5 

8,33% 8,33% 16,67% 25% 33,33% 

“Os Bancos exigem contragarantias 
excessivas”. 

% Score 1 % Score 2 % Score 3 % Score 4 % Score 5 

0% 0% 33,33% 25% 33,33% 

“O montante do investimento necessário é 
muito reduzido”. 

% Score 1 % Score 2 % Score 3 % Score 4 % Score 5 

8,33% 25% 25% 25% 0% 

“Falta de contactos e de renome da empresa 
no mercado bancário local”. 

% Score 1 % Score 2 % Score 3 % Score 4 % Score 5 
16,67% 16,67% 25% 0% 33,33% 

“Os Bancos estrangeiros recusam 
contragarantias portuguesas”. 

% Score 1 % Score 2 % Score 3 % Score 4 % Score 5 

16,67% 25% 25% 8,33% 8,33% 

“A regulação bancária local é muito restritiva”. % Score 1 % Score 2 % Score 3 % Score 4 % Score 5 

0% 16,67% 50% 8,33% 0% 

“A equipa de gestão da PME não está 
familiarizada com a regulação bancária 
estrangeira”. 

% Score 1 % Score 2 % Score 3 % Score 4 % Score 5 

0% 41,67% 50% 0% 0% 
 

Esta tabela fornece um quadro geral sobre os principais entraves reportados pela amostra (12 questionários recebidos) no acesso a 
financiamento bancário no país de destino do IDE, para a realização desses seus projetos de investimento. As PMEs foram solicitadas 
a graduar o seu grau de concordância com uma lista de fatores, sendo as respostas desenvolvidas numa Escala de Likert entre 1 e 5, 
onde 1 significaria “Discordo totalmente” e 5 “Concordo completamente”. “% Score i” diz respeito à percentagem de respondentes 
que marcaram i como o seu grau de concordância com a afirmação.  

 

É de salientar que “Concordo completamente” foi a resposta mais frequente nas afirmações relativas 

às contragarantias excessivas, às elevadas taxas de juro e à falta de contactos e de renome da 

empresa no mercado bancário local (estrangeiro). Estes parecem ser os fatores mais relevantes, de 

acordo com a perceção das PMEs analisadas, para a não utilização desta forma de financiamento. 
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O Gráfico 7 complementa os dados da Tabela 5, apresentando os valores da média, mediana, moda e 

desvio-padrão dos scores obtidos por cada uma das afirmações3. 

 

Gráfico 7: Principais entraves à obtenção de financiamento bancário no país de destino do IDE (média, mediana, moda e 
desvio-padrão das respostas). 

 

 
 

Este gráfico fornece um quadro geral sobre os principais entraves reportados pela amostra (12 questionários recebidos) na 

obtenção de financiamento bancário no país de destino do IDE, para a realização desses seus projetos de investimento. São 

apresentados os valores da média, mediana, moda e desvio-padrão para cada um dos itens questionados. A significância 

estatística da mediana, calculada com base no teste Wilcoxon para uma amostra, apresenta-se da seguinte forma: *** 

significativo a 1%; ** significativo a 5% e * significativo a 10%. A significância indica se a mediana se apresenta estatisticamente 

diferente de 3.   

 

Foram consideráveis as percentagens de resposta “?” para as questões inseridas neste grupo, 

oscilando entre os 17% (valor mínimo) e 25% (valor máximo). Estes resultados sugerem que existe 

escassez de informação sobre as possibilidades reais de financiamento destas empresas no 

estrangeiro, o que se poderá dever a falta de experiência e de conhecimento por parte das PMEs. 

Os dados ilustrados no Gráfico 7 corroboram a informação presente na Tabela 5. Mostram que, como 

principais entraves na utilização de financiamento bancário no país de destino do IDE, a amostra 

apontou o facto de os Bancos exigirem contragarantias excessivas, a par das elevadas taxas de juro 

cobradas (scores médios de 4). Estes foram, também, os aspetos que registaram maior concordância 
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4

4

2,8

3,18

2,6

2,89

2,55

4

4

2,5

3

2

3

2,5

5

5

5

3

3

3

1,05

0,89

1,03

1,6

1,27

0,6

0,52

0 1 2 3 4 5

"As taxas de juro são elevadas".

"Os bancos exigem contragarantias excessivas".

"O montante do investimento necessário é muito
reduzido".

"Falta de contactos e de renome da empresa no
mercado bancário local".

"Os bancos estrangeiros recusam contragarantias
portuguesas".

"A regulação bancária local é muito restritiva".

"A equipa de gestão da PME não está familiarizada
com a regulação bancária no estrangeiro".

Desvio-padrão Moda Mediana Média

** 

** 

*** 



 

48 

na investigação belga. Este resultado poderá ter em conta a dificuldade de as empresas gerirem os 

encargos com os empréstimos, devido às barreiras que representam as condições a que terão de 

aceder no contrato creditício, pois foi obtido um score médio de 2,25 na afirmação “Para a minha 

empresa, a disponibilidade do crédito bancário é mais relevante que o seu custo” (mediana 

estatisticamente diferente de 3, a um nível de significância de 5%). 

A perceção, por parte da amostra, das barreiras representadas pelas taxas de juro e pelas exigências 

de colateral/contragarantias poderá, também, compreender-se pelo facto de o IDE possuir limitado 

valor de colateral, pois este tipo de investimento normalmente implica custos afundados substanciais 

(Horst, 1972; Fryges, 2004). Para essa situação poderá contribuir o facto de os ativos nele implicados 

serem frequentemente de cariz intangível (Michaelas et al., 1999; Abor, 2007), conduzindo a um maior 

risco de perdas para os credores, dado que esses ativos não poderão ser facilmente transacionados 

noutros mercados (Williamson, 1975). Com efeito, a Banca necessitará fortalecer a sua posição 

negocial nos contratos creditícios, recorrendo, porventura, a tais mecanismos como mitigantes do risco 

inerente a esses projetos de investimento.  

Não tendo registado relevância estatística, a possível pertinência da falta de contactos e de renome da 

empresa no mercado bancário estrangeiro poderá explicar-se tendo em conta a dinâmica Networking, 

pertinente no contexto das PMEs, pois age como uma atividade na qual os seus proprietários ou 

gestores constroem e gerem relações pessoais com particulares na vizinhança, por forma a acederem 

aos recursos necessários ao seu processo de crescimento/desenvolvimento (Coulthard e Loos, 2007). 

A presença em redes e as relações que daí derivam influenciarão a imagem da empresa, o que poderá 

agir como mecanismo sinalizador da sua credibilidade e experiência, influenciando a sua atratividade 

em termos de investimento (Le e Nguyen, 2009; Fatoki e Odeyemi, 2010).  

A possibilidade de uma relativa impreparação da equipa de gestão da PME perante a especificidade da 

regulação bancária do país de destino do investimento surge como o fator que regista menor 

concordância, por parte da amostra, na capacidade de as PMEs captarem financiamento bancário para 

projetos de IDE (score médio de 2,55; mediana estatisticamente diferente de 3, a um nível de 

significância de 5%).  

Na investigação de de Maeseneire e Claeys (2012), o financiamento bancário no país de destino do 

IDE foi o segundo meio de financiamento alheio mais utilizado pelas empresas belgas (39,1% da 

amostra). Não obstante, no que toca aos entraves na obtenção deste tipo de financiamento, os 

resultados obtidos pelos autores belgas seguem, aproximadamente, as tendências acima reportadas.  
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4.3.2.2 Financiamento bancário doméstico  

Apenas três PMEs recorreram a financiamento bancário junto de Bancos a operar em Portugal para a 

realização de projetos de IDE, traduzindo a preferência pelo recurso a financiamento próprio.  

Na Tabela 6 apresentam-se as principais restrições no acesso ao financiamento bancário doméstico, 

na perceção da amostra. As PMEs foram solicitadas a graduar o seu grau de concordância com um 

conjunto de potenciais obstáculos no acesso a essa via de financiamento, numa Escala de Likert entre 

1 (“Discordo totalmente”) e 5 (“Concordo completamente”). 

Além de se registar uma grande variabilidade nas perceções acerca da importância dos fatores 

propostos, observa-se uma falta de conhecimento, por parte das PMEs da amostra, em relação a 

alguns dos itens, aferida pela percentagem de respostas “?”, que rondou, em média, os 14,4%. 

Verifica-se, também, que os aspetos relacionados com o desempenho financeiro e a estrutura de 

capital das PMEs não são consensuais. A título de exemplo, no item “Os Bancos requerem rácios de 

autonomia financeira demasiado elevados para a disponibilidade dos acionistas a investir” a 

percentagem de respostas com nível “1” foi equivalente à percentagem de respostas com nível “5” 

(nomeadamente, 8,33%). Este resultado poderá ter sido influenciado pelo facto das empresas que 

responderam ao questionário serem equilibradas do ponto de vista financeiro, não identificando que 

tais fatores ajam como obstáculos na sua capacidade de atração de financiamento. 
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Tabela 6: Principais entraves à obtenção de financiamento bancário doméstico para a realização de IDE (Em que medida 
concorda com as seguintes afirmações?). 

 

Afirmações Escala de Likert 

“As taxas de juro são elevadas”.  % Score 1 % Score 2 % Score 3 % Score 4 % Score 5 

16,67% 16,67% 33,33% 16,67% 8,33% 

“Os Bancos requerem rácios de autonomia 

financeira demasiado elevados para a 

disponibilidade dos acionistas a investir”. 

% Score 1 % Score 2 % Score 3 % Score 4 % Score 5 

8,33% 25% 33,33% 16,67% 8,33% 

“Os ativos investidos no estrangeiro são muito 

específicos e envolvem risco elevado, tendo pouco 

valor como contragarantia”. 

% Score 1 % Score 2 % Score 3 % Score 4 % Score 5 

0% 33,33% 41,67% 16,67% 0% 

“Os Bancos exigem ativos domésticos como 

contragarantia”. 

% Score 1 % Score 2 % Score 3 % Score 4 % Score 5 

0% 8,33% 16,67% 41,66% 16,67% 

“Os Bancos exigem contragarantias pessoais para 

financiar o IDE”. 

% Score 1 % Score 2 % Score 3 % Score 4 % Score 5 

8,33% 8,33% 25% 16,67% 25% 

“A regulação bancária local é muito restritiva”. % Score 1 % Score 2 % Score 3 % Score 4 % Score 5 

25% 25% 33,33% 0% 0% 

“O património restrito da empresa dificulta a 

obtenção de crédito bancário para IDE”. 

% Score 1 % Score 2 % Score 3 % Score 4 % Score 5 

8,33% 8,33% 25% 16,67% 25% 

“Os Bancos que operam em Portugal têm um foco 

principalmente doméstico, pouco vocacionado ao 

IDE”. 

% Score 1  % Score 2  % Score 3  % Score 4 % Score 5 

8,33% 0% 33,33% 33,33% 8,33% 

“Os Bancos que operam em Portugal são avessos 

a financiar projetos de IDE, pois estes são mais 

difíceis de monitorizar”. 

% Score 1 % Score 2 % Score 3 % Score 4 % Score 5 

8,33% 25% 25% 8,33% 16,67% 

“Os Bancos que operam em Portugal só estão 

dispostos a emprestar se a sucursal estrangeira 

não colocar risco de substituição da atividade da 

empresa em Portugal”. 

% Score 1 % Score 2 % Score 3 % Score 4 % Score 5 

0% 8,33% 41,67% 25% 0% 

“Os Bancos que operam em Portugal apenas 

financiam ativos fixos”. 

% Score 1 % Score 2 % Score 3 % Score 4 % Score 5 

0% 25% 16,67% 25% 16,67% 
 

Esta tabela fornece um quadro geral sobre os principais entraves reportados pela amostra (12 questionários recebidos) no acesso a 

financiamento bancário, por parte de Bancos a operar em Portugal, para a realização de IDE. As questões foram desenvolvidas numa 

Escala de Likert entre 1 e 5, onde 1 significaria “Discordo totalmente” e 5 “Concordo completamente”. “% Score i” diz respeito à 
percentagem de respondentes que marcaram i como o seu grau de concordância com a afirmação. 

 

O Gráfico 8 complementa a Tabela 6, ilustrando os valores da média, mediana, moda e desvio-padrão 

dos scores obtidos por cada afirmação.4 

                                                 

4 A afi ação Os Ba os ue ope a  e  Po tugal ape as fi a ia  ativos fixos  é i odal odas  e . A afi ação Os Bancos que 
operam em Portugal são avessos a financiar projetos de IDE, pois estes são ais difí eis de o ito iza  é i odal odas  e . A 
afi ação O património restrito da empresa dificulta a obtenção de crédito bancário para IDE  é bimodal (modas 3 e 4). A afi ação Os 
Bancos exigem contragarantias pessoais para financiar o IDE  é i odal odas  e . 
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Gráfico 8: Principais entraves à obtenção de financiamento bancário doméstico para a realização de IDE (média, mediana, 
moda e desvio-padrão das respostas). 

 

 
 

Este gráfico fornece um quadro geral sobre os principais entraves reportados pela amostra (12 questionários recebidos) no 

acesso a financiamento bancário, por parte de Bancos a operar em Portugal, para a realização de IDE. São apresentados os 

valores da média, mediana, moda e desvio-padrão para cada um dos itens questionados. A significância estatística da mediana, 

calculada com base no teste Wilcoxon para uma amostra, apresenta-se da seguinte forma: *** significativo a 1%; ** significativo a 

5% e * significativo a 10%. A significância indica se a mediana se apresenta estatisticamente diferente de 3.   
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Contrariamente ao que sucede na Bélgica, onde a dificuldade em utilizar os ativos resultantes do IDE 

como colateral é apontada como o principal entrave na atração de financiamento bancário nacional 

(score médio: 4,22), em Portugal, a exigência da Banca por ativos domésticos como contragarantia foi 

o fator que registou maior concordância (score médio: 3,8). Estes resultados sugerem que, e à 

semelhança do que sucede em relação ao financiamento bancário no país de destino de IDE, para as 

PMEs os custos do crédito são mais significativos (como restrição financeira) do que a disponibilidade e 

facilidade no acesso ao mesmo. 

De seguida, destaca-se a apresentação de contragarantias pessoais para obter o financiamento de 

projetos de IDE, bem como a natureza restrita do património das PMEs. A relevância das 

contragarantias pessoais vai de encontro às ideias de Mann (1997), que argumenta que o colateral 

pessoal será mais efetivo na limitação do risco do devedor, pois fomenta a probabilidade de que, nessa 

relação de financiamento, este venha a sentir as perdas de modo pessoal. Ainda assim, será 

necessário ter em conta que este tipo de contragarantias poderá ser limitado por natureza, podendo 

até ter já sido extinguido, pois poderá já ter sido aplicado noutras solicitações de crédito. 

Apesar de terem registado o mesmo score médio (3,5), apenas o fator relacionado com o património 

das PMEs apresenta uma mediana que é estatisticamente diferente de 3, a um nível de significância 

estatística de 5%. Este facto poderá relacionar-se com a tradição da relutância, por parte dos 

empresários portugueses, em comprometerem parcelas do seu património, sugerindo que a questão 

da propriedade poderá representar um entrave relevante na capacidade das PMEs portuguesas 

atraírem o financiamento necessário/desejado.  

Esperava-se maior concordância com a relevância das restrições impostas pelas taxas de juro, pois 

Jaffee e Russel (1976) e Stiglitz e Weiss (1981) sugerem que o aumento das taxas de juro e o 

racionamento do crédito poderão surgir como mecanismos, por parte dos credores externos (Banca), 

para limpar o mercado e eliminar clientes que não lhe sejam desejáveis. Ainda assim, estes resultados 

poderão sugerir que as empresas respondentes dispõem de uma boa posição negocial junto da Banca, 

o que lhes permitiria, possivelmente, obter crédito a taxas equilibradas. 

De modo geral, e avaliando pelos scores médios obtidos para os diferentes itens, os resultados 

reportados por de Maeseneire e Claeys (2012) são convergentes com os acima apresentados.  

As PMEs da amostra foram, ainda, questionadas acerca dos fatores que, na sua perceção, a Banca 

privilegia na análise de crédito para projetos de IDE. As PMEs foram solicitadas a graduar o grau de 
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relevância de um conjunto de fatores propostos, numa Escala de Likert entre 1 (“Nada importante”) e 

5 (“Extremamente importante”). Na Tabela 7 são apresentados os resultados. 

 

Tabela 7: Quão importantes considera os seguintes fatores na avaliação de um projeto de IDE pelo Banco? (Considere uma 
escala de 1 a 5: 1 = nada importante; 5 = extremamente importante; ? = não sei). 

Afirmação Escala de Likert 

“Estabilidade política e económica do país 

de investimento”.  

% Score 1 % Score 2 % Score 3 % Score 4 % Score 5 

0% 8,33% 8,33% 58,33% 25% 

“Força da moeda do país recetor do IDE”. % Score 1 % Score 2 % Score 3 % Score 4 % Score 5 

0% 8,33% 0% 83,33% 8,33% 

“Forma jurídica da empresa que solicita 

financiamento”. 

% Score 1 % Score 2 % Score 3 % Score 4 % Score 5 

0% 16,67% 41,67% 25% 8,33% 

“Tangibilidade dos ativos investidos”. % Score 1 % Score 2 % Score 3 % Score 4 % Score 5 

0% 8,33% 8,33% 66,67% 16,67% 

“Realismo e viabilidade do plano de 

negócio”. 

% Score 1 % Score 2 % Score 3 % Score 4 % Score 5 

0% 0% 16,66% 41,67% 41,67% 

“Proximidade geográfica do destino de 

investimento, face à base geográfica do 

Banco”. 

% Score 1 % Score 2 % Score 3 % Score 4 % Score 5 

0% 8,33% 33,33% 41,67% 0% 

“Redes de contactos da PME que solicita 

financiamento”. 

% Score 1 % Score 2 % Score 3 % Score 4 % Score 5 

0% 8,33% 50% 33,33% 0% 

“Setor de atividade em que o Banco 

investe”. 

% Score 1 % Score 2 % Score 3 % Score 4 % Score 5 

0% 0% 33,33% 41,67% 25% 

“Modo de entrada nos mercados pelo qual 

a PME a financiar optou”. 

% Score 1 % Score 2 % Score 3 % Score 4 % Score 5 

0% 0% 41,67% 33,33% 8,33% 

“Confiança mútua e relacionamento Banco-

PME”. 

% Score 1 % Score 2 % Score 3 % Score 4 % Score 5 

0% 0% 25% 33,33% 41,67% 

“Equilíbrio financeiro da PME”. % Score 1 % Score 2 % Score 3 % Score 4 % Score 5 

0% 0% 8,33% 58,33% 33,33% 

“Volume de vendas da PME no mercado 

doméstico”. 

% Score 1 % Score 2 % Score 3 % Score 4 % Score 5 

0% 8,33% 16,67% 66,67% 8,33% 

“Administradores da PME”. % Score 1 % Score 2 % Score 3 % Score 4 % Score 5 

0% 0% 0% 66,67% 33,33% 

“Presença do Banco no país de 

investimento”. 

% Score 1 % Score 2 % Score 3 % Score 4 % Score 5 

0% 0% 16,67% 50% 33,33% 

“Risco do investimento”. % Score 1 % Score 2 % Score 3 % Score 4 % Score 5 

0% 16,67% 33,33% 33,33% 16,67% 

“Contragarantias e outras salvaguardas da 

PME”. 

% Score 1 % Score 2 % Score 3 % Score 4 % Score 5 

0% 0% 16,66% 41,67% 41,67% 

“Experiência da PME em projetos de IDE”. % Score 1 % Score 2 % Score 3 % Score 4 % Score 5 

0% 0% 16,67% 25% 58,33% 
 

Esta tabela fornece um quadro geral sobre a concordância da amostra (12 questionários recebidos) com um conjunto de fatores 

potencialmente relevantes na obtenção de financiamento bancário para projetos de IDE. As questões foram desenvolvidas numa 

Escala de Likert compreendida entre 1 e 5, onde 1 significaria “Nada importante” e 5 “Extremamente importante”. “% Score i” diz 
respeito à percentagem de respondentes que marcaram i como o seu grau de concordância com a afirmação. 
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A experiência anterior da PME em projetos de IDE, a sua capacidade de apresentação de 

contragarantias e outras salvaguardas, o realismo e viabilidade do plano de negócio do projeto, bem 

como a confiança mútua e o relacionamento estabelecido entre o Banco e a PME, parecem emergir 

como os aspetos que a amostra considera como os mais valorados pela Banca na análise de crédito 

para os seus projetos de IDE. Em todos estes, a maioria das PMEs respondeu “5”. 

O Gráfico 9 complementa a Tabela 7, com os valores da média, mediana, moda e desvio-padrão dos 

scores obtidos por cada afirmação. 

Como nos é dado a observar, os administradores da PME surgem, na perceção da amostra, como o 

fator privilegiado pela Banca no processo de análise de crédito para projetos de IDE das PMEs (score 

médio: 4,33). Este foi o aspeto onde se verificou maior coesão de respostas. Portanto, as PMEs 

esperam que a Banca desenvolva um processo de análise de crédito casuístico, fortemente 

determinado pelas singularidades da equipa de gestão, valorando ativos de cariz intangível. Estes 

resultados fornecem evidência empírica compatível com a argumentação de Nicolescu (2009). 

Segue-se a relevância atribuída a aspetos mais técnicos e quantitativos: o realismo e viabilidade do 

plano de negócio, bem como o equilíbrio financeiro da PME cliente (scores médios: 4,25). 

Ressalta, ainda, a relevância atribuída a outro aspeto de cariz intangível, traduzido no grau de 

confiança e relacionamento mútuo estabelecidos entre a Banca e a PME cliente. Este resultado é 

consistente com a argumentação relativa à capacidade do credor na produção de informação privada 

sobre a qualidade do devedor (Ramakrishnan e Thakor, 1984). Tal surgirá pois, segundo Diamond 

(1989), com o decorrer do tempo o empreendedor constrói uma imagem de boa reputação, reduzindo 

o problema de risco moral na concessão de crédito, uma vez que a relação negocial se desenvolve não 

só em antiguidade, mas também em amplitude. O facto de o Banco parceiro de negócio possuir 

agências no país de destino do IDE será, na perceção das PMEs inquiridas, um aspeto também 

relevante (score médio: 4,17), pois a presença física do Banco no novo país de atividade da PME 

fomentará o desenvolvimento da relação negocial, conforme acima explanado.  

As empresas percecionam, ainda, que a Banca atribui relevância ao ambiente macroeconómico do 

país recetor do IDE, valorando a estabilidade económica e política do país recetor do IDE (score médio: 

4) e a força internacional da moeda desse país (score médio: 3,92). Estes resultados compreendem-se 

tendo em conta que o IDE envolve riscos políticos (Adler e Dumas, 1975) e de câmbio acrescidos 

(Solnik, 1974), que devem ser equacionados na estimação do risco do projeto. 
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Gráfico 9: Quão importantes considera os seguintes fatores na avaliação de um projeto de IDE pelo Banco? (média, 
mediana, moda e desvio-padrão das respostas). 

 
 

Este gráfico fornece um quadro geral sobre a concordância da amostra (12 questionários recebidos) com um conjunto de fatores 

potencialmente relevantes na obtenção de financiamento bancário para projetos de IDE. São apresentados os valores da média, 

mediana, moda e desvio-padrão para cada um dos itens questionados. A significância estatística da mediana, calculada com 

base no teste Wilcoxon para uma amostra, apresenta-se da seguinte forma: *** significativo a 1%; ** significativo a 5% e * 

significativo a 10%. A significância indica se a mediana se apresenta estatisticamente diferente de 3.   

 

O setor de atividade da PME é outro dos fatores percecionados como sendo relevantes para a Banca, 

na formulação da sua decisão de crédito (score médio: 3,92). Estes resultados estão em linha com a 
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argumentação de Barbosa e Moraes (2004). A classificação da indústria pode ser considerada como 

uma proxy do nível de risco de negócio ao qual dada empresa se expõe, pois, segundo Myers (1984), 

pode determinar a sua estrutura de capital, uma vez que a natureza dos seus ativos influenciará as 

suas necessidades financeiras e a sua capacidade de provisão de colateral aos credores.  

Poderia esperar-se uma maior relevância da capacidade de as PMEs comprometerem contragarantias 

e outras salvaguardas no empréstimo (score médio: 3,5). Esta expectativa funda-se no facto de que, na 

presença de assimetrias de informação entre credores e devedores, o colateral poderá mitigar o 

problema da seleção adversa (Bester, 1987) e do risco moral (Bester, 1994, Boot et al., 1991). 

Portanto, estes resultados divergem dos obtidos por Mambula (2002). 

De modo geral, os resultados reportados por de Maeseneire e Claeys (2012) seguem estas tendências. 

Mesmo que os fatores referidos não sejam listados em igual ordem de relevância, os scores médios 

obtidos são semelhantes. As maiores divergências observaram-se na relevância do compromisso de 

colateral e de contragarantias por parte das PMEs, percecionado, pelas PMEs belgas, como o fator 

mais valorado pela Banca na análise de crédito a projetos de IDE (score médio: 4,65). Também a 

pertinência de considerações macroeconómicas registou maior relevância na investigação belga, 

apontando a estabilidade política e económica do país de destino do IDE como o segundo aspeto mais 

valorado na análise da Banca (score médio: 4,40).  

4.3.2.3 O relacionamento bancário: a relevância da dimensão da empresa 

Procedeu-se, também, à análise da perceção das PMEs quanto a possíveis diferenças nas restrições de 

financiamento a projetos de IDE enfrentadas pelas PMEs e pelas empresas de maior dimensão. A 

amostra foi solicitada a graduar o seu grau de acordo ou desacordo com um conjunto afirmações, 

numa Escala de Likert compreendida entre 1 (“Discordo totalmente”) e 5 (“Concordo 

completamente”). Pretendia-se, assim, explorar se a dimensão da empresa é percecionada como 

relevante no relacionamento bancário.  

Grande parte das PMEs não respondeu a estes itens, constrangendo significativamente a análise. Ainda 

assim, ilustramos os resultados obtidos, expressando, no Gráfico 10, a percentagem de respostas em 

cada afirmação, para cada nível da Escala de Likert considerada.  
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Gráfico 10: Comparação das restrições financeiras nos projetos de IDE enfrentadas pelas PMEs e pelas empresas de 
dimensão superior (Em que medida concorda com as seguintes afirmações?). 

 

 

Não obstante alguma falta de opinião formada sobre o tópico, aferida pela percentagem de respostas 

“?”, os dados do Gráfico 10 sugerem que, tendência geral, as PMEs portuguesas não percecionam que 

as grandes empresas beneficiem de um tratamento mais favorável da Banca em relação à satisfação 

das suas necessidades de financiamento, em específico para projetos de IDE. Esta ilação deriva, 

também, da resposta ao item “Quanto mais forte o crescimento da empresa, maiores os 

constrangimentos financeiros impostos pelos Bancos”, cujo score médio de 2,36 (mediana 

estatisticamente diferente de 3, a um nível de significância a 5%) sugere a discordância por parte das 

PMEs da amostra. 

Poder-se-ia esperar que as PMEs exprimissem a perceção de que as restrições enfrentadas no 

financiamento dos seus projetos de IDE fossem maiores e mais intensas do que as enfrentadas pelas 

empresas de dimensão superior. Esta ideia decorre, desde logo, das próprias idiossincrasias destes 

negócios, aos quais tipicamente se atribuem escassez de recursos de gestão, de informação, de 

experiência e de financiamento (Ang, 1992). Esta limitação de recursos resultaria de uma (e numa) 

maior vulnerabilidade aos fatores ambientais e à alteração da conjuntura, e, portanto, de uma (e numa) 

menor capacidade de absorção dos riscos inerentes à exploração de mercados internacionais (Buckley, 

1989; Sapienza, Autio, George e Zahra, 2006).   

Os resultados obtidos por de Maeseneire e Claeys (2012) apontam para uma realidade diferente na 

Bélgica, onde as PMEs inquiridas percecionam que enfrentam obstáculos no acesso a financiamento 

para projetos de IDE mais severos do que os enfrentados pelas empresas de dimensão superior (score 

médio: 4,0). Percecionam, também, que existem diferenças nos critérios de análise de crédito da 

Banca, conforme a dimensão das empresas clientes, favorecendo as de grande dimensão (aplicação 
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do método income gearing, que privilegia a lucratividade do projeto de IDE e os cash flows da empresa, 

não baseando a decisão nas disposições de colateral e contragarantias a apresentar por esta).  

4.3.2.4 O relacionamento bancário: projetos de investimento doméstico e de IDE 

Com o objetivo de comparar as restrições que as PMEs enfrentam no financiamento dos seus projetos 

de investimento doméstico e de investimento no estrangeiro, as empresas da amostra foram chamadas 

a exprimir o seu grau de concordância com um conjunto de afirmações, numa Escala de Likert 

compreendida entre 1 (“Discordo totalmente”) e 5 (“Concordo completamente”).  

Os resultados obtidos pela aplicação dos questionários encontram-se na Tabela 8.  

 

Tabela 8: Principais entraves à obtenção de financiamento bancário para a realização de projetos de IDE e de investimento 
doméstico (Em que medida concorda com as seguintes afirmações?). 

 

Afirmações Escala de Likert 

“A minha empresa depende fortemente dos Bancos 
para financiar projetos de investimento em Portugal”. 

% Score 1 % Score 2 % Score 3 % Score 4 % Score 5 

16,67% 33,33% 25% 25% 0% 

“A minha empresa depende fortemente dos Bancos 
para financiar projetos de IDE”. 

% Score 1 % Score 2 % Score 3 % Score 4 % Score 5 

41,67% 33,33% 8,33% 16,67% 0% 

“A decisão da Banca relativamente ao investimento 
doméstico da minha empresa depende mais das 

contragarantias do que da rentabilidade potencial 

desses projetos”. 

% Score 1 % Score 2 % Score 3 % Score 4 % Score 5 

16,67% 16,67% 25% 41,67% 0% 

“A decisão da Banca relativamente ao IDE da minha 
empresa depende mais das contragarantias do que da 

rentabilidade potencial desses projetos”. 

% Score 1 % Score 2 % Score 3 % Score 4 % Score 5 

8,33% 8,33% 33,33% 41,67% 8,33% 

“A minha empresa não tem dificuldades no acesso a 
crédito para exportar”. 

% Score 1 % Score 2 % Score 3 % Score 4 % Score 5 

25% 0% 25% 25% 16,67% 

 

Esta tabela fornece um quadro geral sobre os principais entraves reportados pela amostra (12 questionários recebidos) na obtenção 

de financiamento bancário para projetos de IDE e para projetos de investimento doméstico. As questões foram desenvolvidas numa 

Escala de Likert compreendida entre 1 e 5, onde 1 significaria “Discordo totalmente” e 5 “Concordo completamente”. “% Score i” diz 
respeito à percentagem de respondentes que marcaram i como o seu grau de concordância com a afirmação.  

 

A amostra perceciona uma maior predisposição para o recurso a financiamento bancário no caso de 

investimentos domésticos do que no caso de projetos de IDE. De facto, se 41,67% das PMEs discordou 

totalmente da afirmação “A minha empresa depende fortemente dos Bancos para financiar projetos de 

IDE”, na afirmação “A minha empresa depende fortemente dos Bancos para financiar projetos de 

investimento em Portugal” apenas foram contabilizadas 16,67% de respostas para esse nível da Escala 

de Likert considerada. Não obstante, relembramos que a amostra indicou uma clara preferência por 
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financiamento próprio em ambos os tipos de investimento. No caso belga, esta questão não separou os 

dois tipos de investimento.  

Parece, então, existir a perceção, por parte da amostra, de que os processos de análise de crédito da 

Banca serão (ligeiramente) distintos, tendo em conta a tipologia de investimento. Existirá uma maior 

(embora não muito vincada) dependência de mecanismos como colateral e outras contragarantias no 

caso dos projetos de IDE, face ao que ocorrerá na análise de crédito para projetos de investimento 

doméstico. No caso belga, essa dependência é mais evidente.  

O Gráfico 11 complementa a Tabela 8, com os valores da média, mediana, moda e desvio-padrão dos 

scores obtidos por cada afirmação.5 

 

Gráfico 11: Principais entraves à obtenção de financiamento bancário para a realização de projetos de IDE e de 
investimento doméstico (média, mediana, moda e desvio-padrão das respostas). 

 

Este gráfico fornece um quadro geral sobre os principais entraves reportados pela amostra (12 questionários recebidos) na 

obtenção de financiamento bancário para projetos de IDE e para projetos de investimento doméstico. São apresentados os 

valores da média, mediana, moda e desvio-padrão para cada um dos itens questionados. A significância estatística da mediana, 

calculada com base no teste Wilcoxon para uma amostra, apresenta-se da seguinte forma: *** significativo a 1%; ** significativo a 

5% e * significativo a 10%. A significância indica se a mediana se apresenta estatisticamente diferente de 3.   

 

A informação do Gráfico 11 reforça a leitura dos dados apresentados na Tabela 8, pois mostra que as 

PMEs da amostra não dependem fortemente do financiamento alheio (via bancária) para a realização 
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dos seus projetos de IDE (score médio: 2). Este foi, de facto, o único item do grupo a registar 

significância estatística (5%). Estes resultados estão de acordo com o esperado, corroborando os 

resultados obtidos por outros estudos (Horst, 1972; Jaffee e Russel, 1976; Fryges, 2004). Este 

resultado é compreensível pois, segundo de Maeseneire e Claeys (2012), se para as PMEs a atração 

de financiamento externo para investimento doméstico já representa um sério desafio, quando está em 

causa a realização de IDE essa dificuldade será ainda mais veemente, dado este tipo de investimento 

ser caraterizado por retornos voláteis e difíceis de estimar. Esta situação ocorrerá em grande medida 

dada a escassez de colateral e de ativos tangíveis, bem como pela presença – mais frequente e intensa 

– de assimetria de informação em tais projetos. Assim, o credor estará exposto a um maior risco de 

incumprimento do devedor.  

Procedeu-se, também, a uma comparação das dificuldades enfrentadas pelas PMEs portuguesas no 

acesso a crédito bancário para IDE e para exportações. As perceções da amostra são muito díspares. 

Por sua vez, os resultados obtidos por de Maeseneire e Claeys (2012) sugerem a existência de 

algumas restrições no acesso a financiamento bancário para exportação, embora em situação não 

comparável ao que sucederá no caso de projetos de IDE. Efetivamente, 23,5% da amostra belga não 

reportou quaisquer obstáculos financeiros nesse sentido (assinalou a resposta “1”). 

Poder-se-iam esperar resultados mais próximos dos obtidos pela investigação belga, dado que, no caso 

da exportação, alguns problemas na relação Banco-PME cliente não se colocarão (sobretudo os que 

respeitam à qualidade dos ativos e à necessidade de colateral e de outro tipo de salvaguardas). Isto 

porque um projeto de exportação se baseia numa transação de caráter mais comercial, mais tangível, 

ao passo que, num projeto de IDE, a estimação dos cash flows por parte da Banca será muito mais 

complexa, desde logo porque o retorno estará sujeito a grande volatilidade (Horst, 1972; Jaffee e 

Russel, 1976; Fryges, 2004; de Bonis, Ferri e Rotondi, 2010). 

4.3.2.5 Atração de financiamento pela abertura a novos acionistas  

À exceção de uma única PME, todas as restantes declararam não ter financiado (mesmo que 

parcialmente) os seus projetos de IDE com recurso a aumentos de capital. 

Na Tabela 9 são apresentadas as perceções dos respondentes sobre a relevância de alguns fatores 

propostos como possíveis entraves no recurso a esta forma de financiamento. As PMEs foram 

solicitadas a graduar o seu grau de acordo ou desacordo com vários fatores, numa Escala de Likert 

compreendida entre 1 (“Discordo totalmente”) e 5 (“Concordo completamente”).  
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Os resultados sugerem que os acionistas das PMEs inquiridas não se mostram particularmente 

avessos a investir mais capital na empresa. Contudo, esta tendência terá de ser interpretada com 

cautela, pois ¼ dos respondentes não responderam a este item, conforme a Tabela 9. Para esta 

situação contribui o facto de alguns dos respondentes não possuírem responsabilidade na 

Administração da empresa, não estando cientes das estratégias e objetivos dos proprietários.  

 

Tabela 9: Principais entraves à obtenção de financiamento, pela abertura a novos acionistas, para a realização de IDE (Em 
que medida concorda com as seguintes afirmações?). 

 

Afirmações Escala de Likert 

“Os acionistas da empresa não querem 
investir mais capital”. 

% Score 1 % Score 2 % Score 3 % Score 4 % Score 5 

0% 16,67% 33,33% 16,67% 8,33% 

“A empresa não quer abrir o capital a novos 
acionistas”. 

% Score 1 % Score 2 % Score 3 % Score 4 % Score 5 

8,33% 8,33% 8,33% 16,67% 50% 

“A empresa não consegue captar novos 

acionistas”. 
% Score 1 % Score 2 % Score 3 % Score 4 % Score 5 

41,67% 25% 8,33% 0% 0% 

“É mais importante a saúde financeira do que 
a capitalização da empresa”. 

% Score 1 % Score 2 % Score 3 % Score 4 % Score 5 

8,33% 8,33% 0% 41,67% 33,33% 
 

Esta tabela fornece um quadro geral sobre os principais entraves reportados pela amostra (12 questionários recebidos) na obtenção 

de financiamento para projetos de IDE por via da abertura do capital da PME a novos acionistas. As questões foram desenvolvidas 

numa Escala de Likert compreendida entre 1 e 5, onde 1 significaria “Discordo totalmente” e 5 “Concordo completamente”. “% 
Score i” diz respeito à percentagem de respondentes que marcaram i como o seu grau de concordância com a afirmação.  
 

 

O Gráfico 12 complementa os dados da Tabela 9, indicando a média, a mediana, a moda e o desvio-

padrão dos scores médios em cada afirmação. 

 

Gráfico 12: Principais entraves à obtenção de financiamento, pela abertura a novos acionistas, para a realização de IDE 
(média, mediana, moda e desvio-padrão das respostas). 

 

Este gráfico fornece um quadro geral sobre os principais entraves reportados pela amostra (12 questionários recebidos) na 

obtenção de financiamento para projetos de IDE por via da abertura do capital da PME a novos acionistas. São apresentados os 

valores da média, mediana, moda e desvio-padrão para cada um dos itens questionados. A significância estatística da mediana, 

calculada com base no teste Wilcoxon para uma amostra, apresenta-se da seguinte forma: *** significativo a 1%; ** significativo a 

5% e * significativo a 10%. A significância indica se a mediana se apresenta estatisticamente diferente de 3.   
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O Gráfico 12 fornece algumas correções relevantes face a uma primeira leitura da informação 

constante na Tabela 9. Sugere a relutância das PMEs da amostra na abertura do seu capital social a 

novos acionistas, mesmo que, aparentemente, possuam tal capacidade. Este resultado está de acordo 

com vários trabalhos que constatam a falta de sensibilidade dos proprietários das PMEs para aumentos 

do capital da empresa, pois encaram a sua partilha como uma forma de diluição do seu poder e 

independência na empresa (ver, por exemplo, o trabalho de Cooley e Edwards (1983); de Cressy e 

Olofsson (1997); de Jordan, Lowe e Taylor (1998) e de Michaelas et al. (1999)). Perante tais 

circunstâncias, a resposta racional passará por evitar o recurso a capital externo, privilegiando os 

lucros internamente retidos e o recurso a dívida bancária.  

O facto de as PMEs analisadas referirem uma maior preocupação com a sua saúde financeira em 

detrimento da sua capitalização poderá justificar-se pela situação de equilíbrio financeiro dessas 

empresas, conforme já referido. Este item registou um score médio de 3,91 (mediana marginalmente 

diferente de 3, a um nível de significância de 10%). 

Os resultados são convergentes com os reportados por de Maeseneire e Claeys (2012). 

4.3.2.6 Financiamento pelo recurso a capital de risco  

O Capital de Risco constitui uma forma de financiamento temporário para as PMEs. Envolve a 

participação em empresas ou empreendimentos com alto potencial de crescimento, através da 

aquisição de ações ou de outros instrumentos financeiros sem contrapartidas em termos de garantias. 

Esta participação tem como intuito a sua revenda e a realização de ganhos de capital expressivos a 

médio e longo prazos. Consiste, então, numa modalidade de financiamento que pressupõe a aceitação 

de alto risco, perspetivando um elevado retorno futuro (Pinto, 1997). 

As PMEs da amostra foram solicitadas a graduar o seu grau de concordância com afirmações relativas 

à utilização de capital de risco como meio de financiamento, usando uma Escala de Likert entre 1 

(“Discordo totalmente”) e 5 (“Concordo completamente”). Reportamos os resultados no Gráfico 13, 

que exibe a percentagem de respostas, para cada nível da Escala, em cada afirmação. 

Somente uma das PMEs da amostra recorreu a esta via para financiar projetos de IDE, combinando-a 

com outras opções, conforme já anteriormente referido. Além disso, quanto mais tendente a empresa 

for ao equilíbrio financeiro, maior propensão terá a não equacionar o recurso a capital de risco como 

opção de financiamento para os seus projetos de IDE. Foi, efetivamente, observada uma correlação 

estatisticamente significativa entre a preferência pelo financiamento próprio (recurso a cash flows 
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internos) na realização de projetos de IDE e a indicação do capital de risco apenas como última via 

possível para viabilizar tais projetos de investimento (�=0.033). 

 

Gráfico 13: Principais entraves à obtenção de financiamento, via de capital de risco, para a realização de IDE (Em que 
medida concorda com as seguintes afirmações?). 

 

 

Apenas cinco PMEs (41,67% da amostra) responderam de modo completo a este quadro de questões. 

Salienta-se uma elevada proporção de respostas “?” (sobretudo nas questões relacionadas com o 

funcionamento das sociedades de capital de risco) e a dispersão dos scores atribuídos aos diferentes 

fatores. A título de exemplo, é possível verificar que, em vários itens, a percentagem de respostas “1” é 

equivalente à percentagem de respostas “5”. Com efeito, a análise da informação referente a esta via 

de financiamento ficou seriamente constrangida.  

Estes resultados refletem a falta de familiaridade e de conhecimento das PMEs portuguesas para com 

esta forma de financiamento. A insuficiência de conhecimento deste tipo de financiamento poderá 

relacionar-se com a idade das PMEs analisadas, sendo sentida sobretudo pelas PMEs adultas 
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(�=0.000). Face a este cenário, será compreensível que o capital de risco seja apontado como o último 

recurso de financiamento da empresa (score médio: 3,67; mediana estatisticamente diferente de 3, a 

um nível de significância de 10%).  

Os resultados obtidos por de Maeseneire e Claeys (2012) apontam para uma realidade claramente 

diferente na Bélgica. Cerca de metade da amostra belga (47,8%) já se havia candidatado a 

financiamento via capital de risco, tendo esta opção sido considerada como o último recurso de 

financiamento por apenas 28% da amostra, face a 50% no caso português.  

Os fatores que poderão explicar esta relutância, por parte das PMEs da amostra, no recurso ao capital 

de risco para financiar os seus projetos de IDE serão: “O conhecimento deste tipo de financiamento é 

ainda insuficiente” (score médio: 3,88), “As sociedades de capital de risco aceitam muito pouco risco 

para o retorno exigido” (score médio: 3,80) e “As sociedades de capital de risco impõem contratos de 

investimento agressivos” (score médio: 3,60). Porém, apenas o fator relativo ao binómio risco 

exigido/retorno desejado alcançou significância estatística (10%). 

Seria esperado um papel importante do capital de risco na atividade das PMEs como possível forma de 

ultrapassar os gaps financeiros, especialmente para as empresas que se deparam com restrições 

financeiras decisivas, devidas a assimetrias de informação, à ausência de um historial de crédito 

convincente no mercado e à escassez de ativos a comprometer como colateral, razões que poderiam 

levar ao menosprezo de tais empresas pela Banca (Gompers e Lerner, 2001). Com efeito, seriam, 

neste item, esperados resultados mais tendentes com os obtidos pela investigação belga. 

4.3.2.7 Impactos das restrições financeiras na atividade das PMEs  

As PMEs da amostra foram solicitadas a graduar o seu grau de concordância com um conjunto de 

afirmações relativas a possíveis impactos das restrições de financiamento nas suas atividades, com 

base numa Escala de Likert entre 1 (“Discordo totalmente”) e 5 (“Concordo completamente”).  

Os resultados obtidos pela aplicação dos questionários encontram-se na Tabela 10. Observa-se que, 

dada a hipotética preferência pelo financiamento interno e a disponibilidade de meios na empresa para 

tal, não transparece das respostas ao questionário que as dificuldades de obtenção (e o custo) do 

financiamento bancário constituam um sério entrave à expansão internacional das empresas via IDE. 

Esta perceção é compatível com a resposta à questão relacionada com os efeitos negativos de 

hipotéticas restrições sobre o crescimento da empresa. Nestes itens, o score “2” foi a resposta mais 

frequente, sugerindo a discordância da maior parte das PMEs. 
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Tabela 10: Impactos resultantes das restrições financeiras enfrentadas pela amostra na realização dos seus projetos de 
IDE (Em que medida concorda com as seguintes afirmações?). 

 

 

 

 

 

Este gráfico fornece um quadro geral sobre os principais impactos reportados pela amostra (12 questionários recebidos) na sua 

atividade, derivados das restrições na obtenção de financiamento para projetos de IDE. São apresentados os valores da média, 

mediana, moda e desvio-padrão para cada um dos itens questionados. A significância estatística da mediana, calculada com 

base no teste Wilcoxon para uma amostra, apresenta-se da seguinte forma: *** significativo a 1%; ** significativo a 5% e * 

significativo a 10%. A significância indica se a mediana se apresenta estatisticamente diferente de 3.   
 

 

 O Gráfico 14 sugere que, aparentemente, existem dificuldades em obter o financiamento bancário 

necessário à realização de IDE, corroborando os resultados obtidos por Walker (1989), por Binks, 

Afirmações Escala de Likert 

“A longa procura de financiamento para 
projetos de IDE constitui um obstáculo ao 

crescimento da minha empresa”. 

% Score 1 % Score 2 % Score 3 % Score 4 % Score 5 

16,67% 50% 8,33% 16,67% 8,33% 

“A minha empresa opta por um processo 
de crescimento internacional mais lento 

devido a restrições de financiamento”. 

% Score 1 % Score 2 % Score 3 % Score 4 % Score 5 

8,33% 41,67% 16,67% 25% 8,33% 

“A minha empresa recorre a fontes de 
financiamento mais caras devido às 

dificuldades no crédito bancário para IDE”. 

% Score 1 % Score 2 % Score 3 % Score 4 % Score 5 

0% 8,33% 41,67% 16,67% 0% 

“Mesmo dispondo de projeto(s) de IDE 
valioso(s), a minha empresa não pede 

crédito bancário pois antecipa a recusa”. 

% Score 1 % Score 2 % Score 3 % Score 4 % Score 5 

58,33% 25% 8,33% 0% 0% 

 

Esta tabela fornece um quadro geral sobre os principais impactos reportados pela amostra (12 questionários recebidos) na sua 

atividade, derivados das restrições na obtenção de financiamento para projetos de IDE. As questões foram desenvolvidas numa 

Escala de Likert compreendida entre 1 e 5, onde 1 significaria “Discordo totalmente” e 5 “Concordo completamente”. “% Score i” 
diz respeito à percentagem de respondentes que marcaram i como o seu grau de concordância com a afirmação.  

 

O Gráfico 14 complementa os dados da Tabela 10, indicando a média, a mediana, a moda e o 

desvio-padrão dos scores médios em cada afirmação. 

 

Gráfico 14: Impactos resultantes das restrições financeiras enfrentadas pela amostra na realização dos seus projetos 
de IDE (média, mediana, moda e desvio-padrão das respostas). 
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Ennew e Reed (1992) e por Kon e Storey (2003). Porém, apenas 16,67% das PMEs responderam “4” 

ao item “A minha empresa recorre a fontes de financiamento mais caras devido às dificuldades no 

crédito bancário para fazer IDE”, o que parece sugerir que, mesmo que existam entraves na obtenção 

desse financiamento, a disponibilidade de fundos na empresa parece supri-los. Este resultado converge 

com a perspetiva de Vos, Yeh, Carter e Tagg (2007), que sugerem que as PMEs, mesmo enfrentando 

algum tipo de barreiras financeiras, não são “financeiramente frustradas”. 

Estas eventuais dificuldades poderão encontrar explicação na forma como as PMEs da amostra 

percecionam a Banca enquanto parceira financeira nos seus esforços de expansão internacional. A 

empresa poderá vir a optar por um processo de crescimento internacional mais lento, pois perceciona 

que a Banca possuirá um foco de ação principalmente doméstico (�=0.014). No mesmo sentido, 

também a sua perceção da indisponibilidade de recursos e competências adequadas, por parte da 

Banca, à correta avaliação dos projetos de IDE das PMEs (�=0.015) parece surgir como uma barreira 

financeira à sua expansão internacional. Assim, o processo de obtenção do financiamento 

necessário/desejado prolongar-se-á, pois as PMEs da amostra, mesmo dispondo de projetos de IDE 

valiosos, por vezes poderão não equacionar sequer submetê-los à avaliação da Banca para obtenção 

de crédito, receando a sua recusa (�=0.040).  

A leitura destes resultados sugere a possibilidade de existirem outros entraves no processo de 

expansão internacional das PMEs portuguesas, eventualmente mais relevantes que o acesso a 

financiamento. Com base na revisão de literatura, poderá apontar-se a possível pertinência da 

localização geográfica desse projeto de investimento (Huberman, 2001), da proximidade sociocultural e 

histórica entre a localização do IDE e a origem da empresa (Johanson e Wiedersheim-Paul, 1975) ou 

até da construção de redes de contactos internacionais dessa empresa (Coulthard e Loos, 2007).    

O facto de as PMEs da amostra não referirem entraves significativos no acesso a financiamento para 

os seus projetos de IDE, nem impactos dessas hipotéticas restrições no seu processo de crescimento/ 

de expansão internacional, poderão explicar-se pelo facto de estas empresas apresentarem 

caraterísticas muito peculiares, desde logo ao nível da consistência da sua estrutura de capitais, 

conforme sugerido na interpretação de resultados anteriores. 

Estes resultados são claramente distintos dos reportados por de Maeseneire e Claeys (2012), que 

identificam, em geral, a perceção de que as empresas enfrentam restrições significativas no acesso a 

financiamento, com impactos negativos no crescimento da empresa e na sua capacidade de acesso a 

fontes de financiamento alternativas. 
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5. RESULTADOS – PERCEÇÕES DO SUPPLY SIDE 

5.1 Introdução 

De seguida apresentam-se, sumariamente, algumas caraterísticas dos respondentes no campo do 

supply side. Posteriormente, serão expostos os resultados obtidos pela aplicação dos questionários aos 

funcionários bancários, discutindo-os com base na literatura disponível. Compará-los-emos, também, 

face aos resultados reportados no estudo de de Maeseneire e Claeys (2012). Por fim, será elaborada 

uma correspondência entre as perceções do supply side e as reportadas pelo demand side, 

apresentando os pontos de convergência e/ou hiatos.  

5.2 Caraterização da amostra 

Na Tabela 11 apresenta-se uma breve caraterização da amostra. Como podemos observar, o 

respondente típico será um funcionário bancário que desenvolve atualmente funções especificamente 

no Departamento de Empresas, apresentando uma idade média de 43 anos e uma experiência 

profissional média, no setor bancário, na ordem dos 17,4 anos.  

 

Tabela 11: Caraterização da amostra do supply side. 
 

Respondentes Idade (anos) Experiência profissional (anos) Cargo desempenhado 

Respondente 1 36 11 Gestor de Empresas 

Respondente 2 40 17 Técnico Comercial de Empresas 

Respondente 3 41 16 Analista de Risco 

Respondente 4 44 19 Diretor Centro de Empresas 

Respondente 5 56 24 Gerente de Balcão 
 

5.3 Perceção das restrições financeiras 

Se no caso belga (de Maeseneire e Claeys, 2012) os resultados obtidos evidenciaram, de um modo 

geral, uma convergência entre as perceções das PMEs que realizam IDE e as dos Bancos parceiros de 

negócio, no caso português verificam-se alguns hiatos interessantes, de seguida apresentados.  
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5.3.1 Caraterização do segmento de negócio das PMEs para a Banca 

Todos os funcionários bancários inquiridos referiram que os Bancos percecionam as PMEs como um 

segmento de negócio atrativo. Estas empresas permitirão a captação de novos clientes e a sustentação 

dos volumes de crédito, impactando positivamente a rendibilidade da Banca. As respostas foram 

bastante semelhantes, sendo que todos os respondentes destacaram a importância das PMEs segundo 

dois vetores: a sua escala (dada a predominância deste tipo de empresas no tecido 

económico/empresarial português) e a dispersão de risco no âmbito da atividade bancária. 

O Respondente 4 apontou, especificamente para a Banca, vantagens deste segmento de negócio face 

ao formado pelas empresas de maior dimensão. Na sua perspetiva, “em termos médios, o negócio das 

PMEs é mais atrativo para os Bancos do que outros segmentos, por duas ordens de razão: i) 

rentabilidade financeira: o “all-in” (proveito total bancário: spread + comissões) é, em termos médios, 

superior nas PMEs, face a igual nível de rating nas grandes empresas; ii) rentabilidade económica: a 

oferta para PMEs é mais estandardizada (face ao “Taylor made” aplicado às grandes empresas), pelo 

que o cost-to-income por operação é consideravelmente inferior nas PMEs”. 

Estas perceções estão em linha com a literatura, que destaca a atratividade das PMEs enquanto 

clientes bancárias (ver, por exemplo, os trabalhos de Butler e Durkin (1998), Carroll (1999), Connolly, 

(2000) e Madill, Feeney, Riding e Haines Jr. (2002)). 

Apesar de terem concordado com a existência de alterações na forma como a Banca perceciona as 

PMEs enquanto segmento de negócio, os Respondentes 2 e 3 não referiram um balizamento temporal 

para tal situação. Por sua vez, o Respondente 1 revelou que esta aposta da Banca será derivada de 

uma tendência mais atual, originada das consequências decorrentes da crise económico-financeira que 

assolou a Europa, pois “os setores de Grandes Empresas, Empresas públicas e de particulares viram 

progressivamente o seu potencial de investimento/crescimento de alguma forma condicionado face à 

diminuição dos negócios”. A perceção do Respondente 5 foi coincidente. Face a tal cenário, e segundo 

o Respondente 4, existirá agora uma maior “seletividade” por parte da Banca, pois “[a] tendência 

formada é de afetar o crédito a PMEs com bons ratings, com uma carteira de clientes diversificada, 

preferencialmente internacionalizadas e que operam com bens transacionáveis”. 

Na investigação de de Maeseneire e Claeys (2012) não foi abordada esta questão.  

Com base nestes resultados, poder-se-ia esperar uma maior relevância da Banca enquanto parceira 

financeira nos projetos de expansão internacional das PMEs portuguesas. Contudo, se cruzarmos as 

perceções do supply side com as do demand side, verificamos um hiato. Esta situação deriva do facto 
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das PMEs da amostra terem desde logo revelado uma preferência pelo recurso a financiamento próprio 

na realização dos seus projetos de IDE. Parecem, assim, não estar conscientes da sua atratividade 

para a Banca, pelo que daqui sugerimos que o potencial desta relação poderá estar a dinamizar-se 

ainda a um ponto não eficiente.  

5.3.2 Perceção do risco pela Banca – segundo a dimensão da empresa cliente 

De um modo geral, as perceções dos Respondentes 1, 3 e 5 revelaram uma tendência, por parte da 

Banca, para percecionar as PMEs como clientes expostos a um nível de risco superior, face às 

empresas de grande dimensão, preferindo canalizar o capital disponível para os negócios de maior 

dimensão. Porém, as perceções dos Respondentes 2 e 4 destoaram desta tendência.  

As perceções dos Respondentes 1, 3 e 5 justificam-se no sentido em que, segundo o Respondente 3, 

“[n]o fundo, os Bancos querem assegurar que o seu financiamento é reembolsado, e à partida poderão 

mitigar o risco mais facilmente numa multinacional”. Esta situação derivará do facto de, segundo o 

Respondente 5, estes clientes se tratarem de “empresas de pequena/média dimensão com uma 

gestão familiar ou pouco profissionalizada, o que dificulta a relação creditícia na medida em que os 

ratios não refletem, muitas vezes, a realidade das empresas do setor”. Articulando as contribuições 

dos Respondentes acima referidos, na base desta decisão estarão fatores como a estrutura de capital 

da empresa; a sua agressividade concorrencial, capacidade tecnológica e de inovação, experiência 

negocial e dependência de clientes/fornecedores; o seu potencial de negócio, conhecimento do 

mercado e corpo de gestão; a gestão dos prazos e as garantias.  

Os Respondentes 2 e 4 reportaram, porém, a existência de uma análise standardizada, dependente da 

notação de risco do projeto, não se observando uma eventual relação entre as variáveis. Como fatores 

de diferenciação para averiguar a qualidade de um investimento (associados à sua notação de risco), o 

Respondente 2 destacou os “riscos geopolíticos, legislação, distribuição e/ou dispersão do capital 

social da empresa”. 

Apesar da dispersão das respostas, as perceções reportadas pelos Respondentes 1 e 3 são mais 

coincidentes com a literatura disponível, que tem vindo a identificar a Banca como uma fonte externa 

de capital de assumida relevância para as PMEs, apesar de estas apresentarem maiores dificuldades 

no acesso a esse mesmo financiamento (Petersen e Schulman, 1987).  
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Os resultados obtidos por de Maeseneire e Claeys (2012) demonstram, por parte da Banca, a 

perceção de um maior nível de risco associado às PMEs, face ao que sucederá com as empresas de 

maior dimensão.  

Cruzando estes resultados com os reportados pelo demand side, verificamos que as PMEs da amostra 

não percecionam que as grandes empresas beneficiem de um tratamento mais favorável da Banca na 

satisfação das suas necessidades de financiamento, em específico para projetos de IDE. Além disso, e 

mais importante, revelam uma falta geral de conhecimento sobre este tópico. Existem, então, hiatos.  

5.3.3 Perceção do risco pela Banca – segundo a natureza do investimento 

Tendência geral, os projetos de IDE realizados pelas PMEs são concebidos como expostos a um nível 

de risco mais elevado, quando comparados a um projeto de investimento doméstico. A Banca parece, 

assim, mais predisposta a financiar estes em detrimento de investimentos no estrangeiro.  

À exceção do Respondente 4, as perceções recolhidas foram bastante coesas. Para este, não existirá 

uma correlação entre o nível de risco e a natureza de um projeto: a análise será standardizada, as 

possíveis variações dever-se-ão a dificuldades informacionais entre as partes.  

Embora tenham, nas suas respostas, referido pontos diferentes, os Respondentes 1, 2, 3 e 5 

orientaram-se numa ideia comum: o perfil de risco dos projetos de IDE das PMEs derivará da maior 

complexidade da estimação dos parâmetros envolvidos na avaliação (nomeadamente a determinação 

de cash flows e a taxa de retorno exigida), pois são mais voláteis, dado que a empresa passará a 

operar num contexto diferente. Observa-se, assim, a relevância da assimetria de informação, dado um 

projeto de IDE ser mais exigente ao nível informacional, face a um projeto doméstico. Não obstante, o 

Respondente 5 deixou uma ressalva pertinente: “[o]s Bancos conhecem muito melhor o mercado 

interno (embora este possa ter menor potencial em termos de mercado de vendas). O mercado 

potencial da empresa pode, no entanto, justificar o apoio ao IDE, dado o maior retorno comercial e 

financeiro que pode aportar”. 

Estes resultados vão em linha com a literatura disponível. Como a gestão de risco se complexifica, o 

acesso a dívida será mais difícil e menos frequente, dada a maior vulnerabilidade da empresa a 

alterações ambientais (Buckley, 1989; Sapienza, Autio, George e Zahra, 2006).  

Os resultados obtidos por de Maeseneire e Claeys (2012) também evidenciam, segundo as perceções 

da Banca, um maior nível de exposição ao risco nos projetos de IDE. 
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As perceções reportadas pelo demand side parecem alinhar-se com as reportadas pelo supply side. 

Parece existir a perceção, por parte da amostra de PMEs, de que os processos de análise de crédito da 

Banca serão (ainda que ligeiramente) distintos, tendo em conta a tipologia de investimento, 

apresentando condições mais rigorosas nos projetos de IDE, face ao que ocorrerá nos projetos de 

investimento doméstico.  

5.3.4 Apoio bancário a outros modos de entrada em mercados internacionais 

Todos os respondentes referiram que seria mais fácil a Banca apoiar a internacionalização das 

empresas através de um projeto de exportação, comparativamente ao que sucederia para um projeto 

de IDE. As perceções foram bastante unânimes a este respeito. 

Como racional para essa situação, o Respondente 5 salientou que “[o] IDE requer uma abordagem 

substancialmente diferente e uma capacidade superior por parte das empresas”, uma vez que, de 

acordo com o Respondente 1, na perspetiva de um Banco, “a perceção do binómio risco/retorno será 

muito mais clara na concessão de uma linha de crédito à exportação, dado o suporte vincadamente 

comercial/transacional inerente a esse tipo de transação”. Na mesma linha, o Respondente 4 indicou 

que esta situação “resulta essencialmente pelo maior controle que os Bancos têm sobre os cash flows 

gerados, propiciando uma maior perceção sobre o real valor da empresa”. Partilhando desta opinião, o 

Respondente 2 destacou que “em condições normais, a exportação é geradora de retorno mais rápido 

do que o IDE”, e essa aceleração do reembolso é precisamente o objetivo da instituição creditícia.  

A perceção do Respondente 3 desenvolve-se no mesmo sentido, embora tivesse abordado a questão 

pela perspetiva do IDE. Esta situação dever-se-ia ao facto de que o IDE, “não obstante demonstrar uma 

vertente de inovação e diferenciação, poderá vir a trazer valor acrescentado no futuro, mas, na sua fase 

embrionária, é somente uma aposta, ou seja, funciona como um ‘intangível’ e, portanto, com risco 

acrescido, que pode não ser valorizado pelo destinatário, não necessariamente o consumidor final”.  

Estes resultados vão em linha com a literatura. Existe evidência empírica que demonstra barreiras 

financeiras menos severas nas empresas exportadoras (Campa e Shaver, 2002; Berman e Héricourt, 

2008), e essa menor severidade poderá aumentar a probabilidade de a empresa exportar, face à 

opção de IDE. Isto porque os projetos de IDE implicam um maior compromisso de recursos, sendo 

mais difíceis de reverter e menos flexíveis no que concerne à gestão de riscos de investimento, perante 

condições de mercado incertas (de Bonis, Ferri e Rotondi, 2010). Porém, o Respondente 4 ressalvou 
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que, “caso a empresa tenha uma política/cultura de informação transparente, atempada e rigorosa, 

caímos numa situação de indiferença”. 

De Maeseneire e Claeys (2012) reportam resultados semelhantes.  

Como as PMEs da amostra não demonstraram coesão nas respostas sobre este ponto, não é possível 

referir a existência de uma convergência ou de hiatos quando comparamos as perceções reportadas 

pelo supply side e pelo demand side. 

5.3.5 Critérios na análise de crédito da Banca para projetos de IDE das PMEs 

Os funcionários bancários inquiridos foram solicitados a graduar a relevância de um conjunto de 

fatores potencialmente determinantes na análise de crédito da Banca para projetos de IDE das PMEs. 

Essa escala graduava-se numa ordem crescente de relevância, com valores entre 1 a 6 (1 – menos 

importante, 6 – mais importante).   

Mesmo fornecendo uma lista prévia de fatores, tendo em conta os que se revelaram mais 

relevantes/de resultados mais surpreendentes na análise das perceções das empresas, os inquiridos 

não manifestaram coesão nas respostas. Podemos então inferir que existe uma variabilidade nos 

critérios e nos processos de análise de crédito pela Banca.  

Ainda assim, tentamos reportar algumas tendências gerais permitidas pela análise das respostas. Os 

dados encontram-se resumidos no Gráfico 15, que expressa o total de respostas, em cada item, para 

cada nível da Escala de relevância considerada. 

 

Gráfico 15: Quais os aspetos mais valorados por um Banco numa candidatura à concessão de financiamento para um 
projeto de IDE de uma PME? (1 - menos importante, 6 - mais importante). 
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"Viabilidade do projeto".

"Equilíbrio financeiro da empresa".

"Dimensão da empresa".

"Parte do investimento suportada por capitais
próprios ou dos acionistas".

"Tangibilidade dos ativos investidos".

"Localização geográfica do investimento
(proximidade à base de atuação do banco)".

1 2 3 4 5 6
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Conforme observado no Gráfico 15, o score 6 apenas foi atribuído ao fator “Viabilidade do projeto”. 

Com efeito, adicionando o total de respostas “5” e “6”, este surge como, provavelmente, o fator mais 

relevante para a Banca na análise de crédito para projetos de IDE das PMEs. 

Se aferirmos a relevância dos fatores acima propostos pelos scores médios das respetivas respostas, 

destacam-se, com igual pertinência (score médio: 4,20), a “Viabilidade do Projeto” (DP=1,94), o 

“Equilíbrio financeiro da empresa” (DP=1,33) e a “Parte do investimento suportada por capitais 

próprios ou dos acionistas” (DP=1,20). Segue-se a relevância da “Localização geográfica do 

investimento (proximidade à base de atuação do Banco)” (score médio: 3; DP=2,10) e da 

“Tangibilidade dos ativos investidos” (score médio: 2,80; DP=1,33). Menor importância será atribuída 

à “Dimensão da empresa” (score médio: 2,60; DP=1,17). 

Esta variabilidade de respostas poderá dever-se à própria configuração da amostra do supply side, 

dadas as diferenças ao nível da experiência profissional dos respondentes. 

A literatura é útil para ajudar a compreender os resultados obtidos.  

A relevância atribuída à viabilidade do projeto compreende-se porque, na sua base, residirá o valor 

esperado de retorno, e a aceleração do reembolso é precisamente o principal objetivo da Banca. Esta 

expectativa está de acordo com a argumentação de Storey (1994), de que os elementos chave na 

decisão de empréstimo por parte do Banco serão dependentes não só da taxa de falência, mas 

também da taxa de crescimento esperadas para a empresa. Neste enquadramento, compreende-se, 

também, a relevância atribuída ao equilíbrio financeiro da empresa, pois o relacionamento entre 

empresas e instituições financeiras passa pelo equilíbrio entre risco e dinheiro (retorno do 

investimento), segundo Myers (1984) e Rocha (2000). Estes autores sustentam que somente quando a 

empresa detém uma quantidade aceitável de fundos acumulados e de ativos tangíveis é que o 

financiamento alheio (especificamente, o bancário) se torna efetivamente uma opção.  

O compromisso de capital dos acionistas no projeto sinaliza a viabilidade deste: os empresários não 

transferem a totalidade do risco para os financiadores, eles próprios assumem parte desse risco. Em 

caso de perdas, as consequências dividir-se-ão entre a empresa tomadora do crédito e o Banco credor. 

Portanto, estes mecanismos poderão ser úteis ao dinamizar uma maior responsabilização e 

compromisso pessoal por parte dos devedores, daí a sua potencial utilidade por parte da Banca 

(Revest e Sapio, 2012).   

Embora, na perceção do Respondente 3, “[tenha] vindo a haver um histórico gradual” no alinhamento 

da perspetiva de ambos os agentes, porque “[o]s empresários sabem que também devem assumir 
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riscos e demonstrar o seu comprometimento com os projetos, e que só desta forma os Bancos estarão 

dispostos a apoiar”, da sua resposta também parece ressaltar que esta possível crescente 

consciencialização, por parte das empresas, da necessidade de partilha do risco parece ser imposta às 

empresas como condição para obtenção de financiamento, pois este compromisso não parece derivar 

de sua vontade própria. A perceção do Respondente 4 articula-se na mesma linha, referindo dois 

motivos para tal cenário: “i) por aprendizagem da última crise financeira/bancária, que expôs a 

vulnerabilidade das empresas sobreendividadas face à redução da concessão de crédito; ii) dado a 

crescente seletividade dos Bancos na concessão de créditos, o crédito mais barato vai fluir apenas 

para as empresas com melhores ratings, cujo grau de notação de risco está fortemente dependente da 

estrutura de capitais da empresa”.  

É, nesta lógica, que as respostas destes funcionários bancários se relacionam com a dos 

Respondentes 1, 2 e 5, que referiram que poderia, porventura, existir capacidade de os acionistas 

aumentarem o capital social da empresa, embora estes não se mostrem predispostos a dar esse passo 

(mesmo que pareçam, segundo os Respondentes 3 e 4, cada vez mais impelidos a tal). Isto porque, 

conforme o Respondente 1, “[o] pequeno/médio empresário português tende a pretender maximizar o 

debt, enquanto o Banco tende a pretender maximizar o equity”. Efetivamente, de acordo com o 

Respondente 2, o que se verifica é que “[o]s acionistas não passam para o Banco os encargos da 

capitalização das PMEs mas, tendencialmente, tentarão passar para o Banco o risco da operação”, 

colocando, na perceção do Respondente 5, “o ónus do financiamento dos projetos na Banca”. Para o 

Respondente 2, “tipicamente as razões estão ligadas à proteção do património pessoal e ausência de 

incentivos fiscais na esfera particular para o investimento na empresa”, aspetos também referidos pelo 

Respondente 5, que acabam por resultar, segundo este, em “tensões na concessão de crédito e a 

exigência de garantias mais elevadas ou adicionais” para as PMEs.  

É deste quadro que, segundo o Respondente 4, deriva a “dupla fragilidade do nosso tecido 

empresarial”: “i) uma fragilidade financeira, na medida em que as empresas são particularmente 

vulneráveis a alterações nas condições de financiamento, quer em termos de volume, quer de taxa de 

juro; e ii) uma fragilidade estratégica, dado que uma elevada alavancagem, por ser inconsistente com a 

salvaguarda da capacidade de resposta às alterações na envolvente, fragiliza o crescimento sustentado 

da empresa”. 

A pertinência da localização geográfica do investimento está de acordo com a argumentação de 

Huberman (2001), que sustenta a maior predisposição dos investidores de capital para investimentos 
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em áreas geográfica e culturalmente próximas, dados os custos de informação mais baixos envolvidos 

(Merton, 1987), pois à medida que a distância geográfica aumenta, tornar-se-á mais difícil a redução 

de assimetrias de informação.  

No que reporta à tangibilidade dos ativos, os resultados obtidos contradizem a literatura (Storey, 1994; 

Boot et al., 2001). Esperava-se maior relevância deste aspeto tendo em conta que a proporção de 

ativos fixos e tangíveis no total de ativos de dada empresa será uma medida da sua capacidade de 

provisão de colateral, logo, da sua capacidade de obtenção de financiamento (Coco, 2000).  

Comparando os resultados obtidos com os alcançados por de Maeseneire e Claeys (2012), as 

principais diferenças observam-se na valoração da conjuntura macroeconómica do país de destino do 

investimento, pois na Bélgica este é tido como o aspeto mais valorado no perfil de risco de um projeto 

de IDE. A maior convergência incidiu nas considerações sobre a performance financeira da empresa. 

As diferenças nos resultados poderão sugerir a existência de dissemelhanças na análise de crédito da 

Banca entre os dois países, que poderão também refletir disparidades nos respetivos sistemas 

financeiros.  

A heterogeneidade de respostas neste tópico também impossibilitou um paralelismo entre as 

perceções reportadas pelo supply side e pelo demand side. Ainda assim, e de modo muito geral, 

parece registar-se um razoável alinhamento das perceções das PMEs e a realidade do que 

efetivamente corresponderá aos critérios da análise de crédito da Banca para projetos de IDE no que 

concerne à relevância das considerações financeiras e às caraterísticas do plano de negócio. Os fatores 

onde se observa maior discrepância dizem respeito à relevância dos administradores das PMEs, pois 

as perceções dos funcionários bancários inquiridos sugerem uma análise tendencialmente 

standardizada, não tomando em conta aspetos ligados a tais singularidades. Também a relevância dos 

capitais próprios se assume um fator onde se verificam hiatos, pois, na perceção do demand side, o 

aumento do capital próprio da empresa não é percecionado como impulsionador na predisposição da 

Banca para a cedência de crédito nos seus projetos de IDE (score médio: 2,50; DP=1,08).  

5.3.6 Mecanismos de salvaguarda da posição negocial dos Bancos nos contratos  

Verificou-se uma forte homogeneidade de respostas neste item, pela qual é possível sistematizar que o 

colateral e outras contragarantias atuarão somente como complementos (e não substitutos) para 

superar as dificuldades de monitorização de investimentos no estrangeiro pela Banca. Então, não 



 

76 

obstante tais mecanismos constituírem importantes mitigantes de risco, a concessão de crédito deverá 

basear-se na rigorosa análise do plano de negócio, dada a sua notação de risco.  

Apenas o Respondente 5 forneceu uma resposta oposta, reportando que “[a] monitorização do IDE é 

para os Bancos um dos seus principais óbices no apoio ao IDE”, daí a necessidade de recurso a tais 

mecanismos como substitutos desses esforços por parte da Banca.  

De modo geral, todos os respondentes referiram os mesmos instrumentos aos quais o Banco poderá 

recorrer para fortalecer a sua posição negocial nos contratos de crédito com PMEs: cobertura de parte 

do empréstimo pelos capitais dos acionistas da empresa (equilibrando a estrutura de capitais do 

crédito), garantias reais (hipotecas, penhores de aplicações financeiras), garantias pessoais (avales da 

empresa e respetivos sócios), recurso a Sociedades de Garantia Mútua ou a garantias de outras 

instituições financeiras), seguro-caução (prestado pelas seguradoras de créditos, muitas vezes com 

seguro indireto prestado pelo Estado), cumprimento periódico de rácios financeiros, libertação faseada 

do financiamento dependendo da evolução do projeto, covenants diversas (pari passu, negative pledge, 

cross default, ownership clause), recurso a empréstimo sindicado e ao direito sobre a patente (caso se 

aplique). O Respondente 5 referiu outros mecanismos úteis, mais virados para a realidade do próprio 

negócio a implementar pela empresa, destacando as caraterísticas do plano de negócios, da carteira 

de clientes da empresa e dos produtos desta, salientando, ainda, a relevância da existência de pré-

contratos de fornecimento com clientes locais de referência. 

Não foi referida a existência de uma relação direta entre exigências de colateral/contragarantias e a 

dimensão da empresa que solicita financiamento bancário. À exceção do Respondente 5, todos os 

restantes convergiram neste aspeto, referindo que tudo dependerá da experiência creditícia e da 

viabilidade da empresa/do projeto a financiar (aqui mais uma vez entra em destaque a assimetria de 

informação). Não obstante, os Respondentes 1, 3, 4 e 5 reconheceram uma (possível) maior 

capacidade negocial por parte das empresas multinacionais junto das instituições creditícias (tendo em 

conta as próprias caraterísticas destas empresas), a qual conduzirá, porventura, a uma maior 

flexibilização das exigências de colateral por parte da Banca para tais clientes. Por outro lado, e à 

exceção do Respondente 2, todos os restantes referiram a existência de uma correlação entre as 

exigências de colateral e o tipo de projeto de investimento, percecionando a sua maior severidade no 

caso de projetos de IDE.  

Seria expectada uma maior dependência do colateral por parte da Banca, tendo em conta as 

caraterísticas dos clientes em análise (PMEs). Esta expectativa fundamenta-se na literatura (Gonas, 
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Highfield e Mullineaux (2004), entre outros), que aponta como razões principais (todas derivando da 

assimetria de informação) o risco do devedor e os problemas de seleção adversa e de risco moral, 

justamente aspetos de maior severidade nas PMEs.  

Os resultados acima reportados apresentam o colateral como aspeto complementar nos contratos de 

crédito, em linha com os trabalhos de Rajan e Winton (1995), de Boot (2000) e de Longhofer e Santos 

(2000). Assim, os resultados obtidos parecem não fornecer evidência empírica que comprove a 

proposição de “lazy banks” (Manove, Padilla e Pagano, 2001), que sugere a existência de incentivos 

para que a Banca descure a monitorização dos clientes, substituindo-a por rigorosas exigências de 

colateral.  

Pode observar-se alguma divergência entre os resultados obtidos e os reportados por de Maeseneire e 

Claeys (2012), pois esse recurso ao colateral na securização e monitorização dos projetos de IDE não 

parece tão forte no caso português como no belga, pois os Bancos belgas admitem a exigência 

substancial de colateral.  

As perceções do demand side parecem divergir das reportadas pelo supply side, pois as exigências de 

colateral e de contragarantias foram referidas, pelas PMEs da amostra, como aspetos que interfeririam 

na sua capacidade de obtenção de financiamento bancário, sendo, assim, valorados pela Banca na sua 

análise de crédito para projetos de IDE das PMEs. Em oposição ao reportado pelo supply side, as 

perceções do demand side são mais tendentes a percecionar as exigências de colateral e de 

contragarantias como possíveis substitutos nos esforços de monitorização, por parte da Banca, em tais 

projetos de investimento, convergindo com a hipótese de “lazy banks” avançada por Manove et al. 

(2001).  

5.3.7 Capacidade de adequação da Banca às necessidades das PMEs 

Verificou-se alguma dispersão nas respostas a este item. 

Os Respondentes 2, 3 e 4 destacaram uma evolução positiva da relação entre Bancos e PMEs nos 

últimos anos, ressaltando uma razoável adaptação da Banca nos procedimentos de análise de crédito 

e face às necessidades do cliente PME. Ainda assim, o Respondente 2 salvaguardou que este seria um 

processo em constante devir. 

Porém, o Respondente 5 reportou uma perceção oposta, salientando a existência de uma certa 

“resistência” e “inércia”, por parte da Banca, ao tema, não obstante esta dispor de “bons quadros” 
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que poderiam dar uma resposta eficiente a tais necessidades. Na mesma lógica, o Respondente 1 

demonstrou apenas “uma adaptação técnica e tecnológica” por parte da Banca face a tais projetos e a 

tais clientes. Na sua opinião, o problema residirá nas considerações estratégicas, pois a Banca ainda 

menospreza “projetos tendencialmente mais arriscados e de mais longo prazo, como são exemplo os 

projetos de expansão internacional”. Referiu que esta situação teria como racionais a “debilidade de 

rácios de capital exigidos pelo Regulador”, a par dos “elevados níveis de imparidades dos próprios 

Bancos”. Na sua perspetiva, a Banca portuguesa possuirá, ainda, uma conceção “muito contabilística 

(e pouco financeira) dos projetos”, não arriscando a alocação de capital “em projetos com maior 

probabilidade de insolvência”.  

Estes resultados poderão ser explicados pelo facto de, dentro da organização bancária, ser 

constantemente necessário tomar decisões, num contexto controlado por regras, instrumentos e 

procedimentos previamente definidos, com base em informação quantitativa, “hard” (Butler e Durkin, 

1998). Para esta situação, não serão de esquecer os efeitos do Acordo de Basileia nos rácios 

bancários (Altman e Sabato, 2005; Berger, 2006; Altman e Sabato, 2007). Porém, poderá criticar-se a 

sua adaptabilidade à especificidade das PMEs enquanto clientes bancários, pois tais instrumentos 

tendem a menosprezar as suas idiossincrasias, constrangendo o financiamento bancário (Vegholm e 

Silver, 2008).  

Estas ideias também poderão fundamentar-se face ao atual contexto internacional. Dada a natureza 

crescentemente competitiva do mercado financeiro, trazida pela desregulação e pelo avanço 

tecnológico, a intermediação financeira que os Bancos poderiam desempenhar no crescimento das 

PMEs poderá erodir-se progressivamente num futuro próximo, dada a proliferação de plataformas 

(sobretudo digitais) que retiram espaço à necessidade dessa função, outrora detida em (quase) 

primazia pela Banca (Howorth, Peel e Wilson, 2003; Ibbotson e Moran, 2005). 

De Maeseneire e Claeys (2012) não abordaram, na análise do supply side, este ponto. 

As respostas fornecidas pelo demand side revelaram uma perceção mais forte da atual inadaptação da 

Banca enquanto parceira financeira nos seus esforços de expansão internacional via IDE, pois mais de 

metade das PMEs inquiridas concordou com a limitada compreensão, por parte da Banca, do seu 

contexto e operações internacionais. Da conjugação das perceções de ambos os agentes envolvidos 

nesta relação de financiamento poder-se-á sugerir que a Banca ainda não estará a conseguir uma ação 

eficiente na cadeia de negócio das PMEs, subexplorando o seu potencial.  
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5.3.8 Falhas no mercado privado de capital para financiamento das PMEs 

Verificou-se dispersão das respostas no que concerne a este tópico.  

Os Respondentes 1, 3 e 5 percecionaram a existência de falhas no mercado privado de capitais para o 

financiamento de projetos de IDE das PMEs, embora tenham divergido nas respetivas razões. Para o 

Respondente 1, os motivos da existência e do impacto destas falhas devem-se às caraterísticas das 

PMEs (salientando a sua impreparação informacional e técnica) e do sistema financeiro português 

(carecendo de mecanismos de financiamento alternativos à Banca tradicional). O Respondente 3 

aponta como racional as caraterísticas dos projetos de IDE, dado o seu “retorno incerto”, “sem que 

existam mecanismos de acompanhamento que permitam validar/confirmar p.e. a alocação do crédito 

aos respetivos projetos”. Para esta situação também concorrerá “o horizonte temporal indefinido”, pois 

estas apostas podem ser “de implementação difícil ou desalinhadas das necessidades do mercado”. 

Para o Respondente 5, os motivos da existência de tais lacunas dever-se-ão, sobretudo, à ainda 

impreparação da Banca como parceira financeira eficiente nos negócios internacionais das PMEs, pois 

esta possuirá uma perceção do risco do projeto de investimento enviesada consoante a dimensão da 

empresa cliente, ao que se junta a agravante de dispor de poucos instrumentos e procedimentos 

especificamente preparados para esse tipo de projetos, levando a “[d]ificuldades no acompanhamento 

do IDE”.  

Porém, o Respondente 4 não perceciona a existência de falhas de mercado, salientando a existência de 

instrumentos financeiros suficientes, adequados às diferentes situações financeiras das empresas. 

Aponta a deficiência na estrutura de capitais das empresas portuguesas, bem como uma eventual falta 

de preparação adequada por parte da sua equipa de gestão, como motivos para a possível dificuldade 

sentida no acesso a financiamento. Na mesma linha, também o Respondente 2 não perceciona a 

existência de falhas de mercado. Na sua opinião, “a existirem lacunas ou erros elas ocorrerão pela 

natureza do risco associado”. Com efeito, “[a] especificidade destes projetos merece uma maior 

atenção e não podemos ter a ambição que o acesso a financiamento tenha o mesmo critério que outro 

tipo de projetos”.  

Tendo em conta a literatura disponível, esperar-se-ia a perceção da existência de falhas de mercado no 

financiamento de projetos de IDE das PMEs portuguesas, pois, conforme Prelipcean e Boscoianu 

(2008), os mercados de capitais tendem a negligenciar oportunidades de pequenos negócios, devido à 

escassez de informação e aos custos de transação. Segundo Hussain et al. (2006), é neste sentido que 
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o recurso a financiamento interno poderá surgir como alternativa, robustecendo os resultados 

reportados em pontos anteriores.  

Os resultados obtidos por de Maeseneire e Claeys (2012) claramente reportam a perceção de falhas 

no mercado privado para o financiamento de IDE das PMEs, associando-as a problemas 

informacionais, à escassez de colateral que carateriza os investimentos internacionais, ao “home bias” 

dos credores externos e, ainda, aos métodos utilizados pela Banca na análise de crédito.  

As perceções do demand side não revelaram uma particular consciência das eventuais falhas de 

mercado, não sendo, também, reportados efeitos consideráveis destas no processo de crescimento e 

de expansão internacional da empresa. A existirem tais falhas, a disponibilidade de meios internos à 

empresa (recurso a financiamento próprio) parece ser suficiente para as ultrapassar. Ainda que o 

financiamento próprio seja a principal via, por parte das PMEs, para a realização de IDE, estas 

percecionaram, tal como o supply side, que estarão algo confinadas à Banca tradicional no acesso a 

financiamento externo para tais projetos, pois revelaram ainda algum desconhecimento e falta de 

familiaridade com opções de financiamento alternativas.  
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

6.1 Introdução 

Neste capítulo são apresentadas as principais conclusões alcançadas pelo estudo empírico realizado. 

Seguidamente, expomos as principais dificuldades com as quais a presente investigação se deparou. 

Por fim, e com base no anteriormente disposto, serão abordadas algumas pistas para futura 

investigação nesta temática. 

6.2 Conclusões 

Este estudo permitiu encontrar evidência empírica permitindo explorar a natureza das imperfeições do 

mercado de capital português no âmbito do financiamento dos projetos de IDE das PMEs portuguesas, 

bem como possíveis consequências na atividade das mesmas. 

Apesar de, na perceção da Banca, as PMEs constituírem um segmento de negócio atrativo, foi 

demonstrada, por parte das empresas analisadas, uma preferência pelo financiamento interno na 

realização dos seus projetos de IDE, refutando a Proposição 1. Na impossibilidade de obtenção de 

cash flows internos suficientes, estas empresas optariam pelo financiamento alheio, nomeadamente 

financiamento bancário nacional, comprovando a Proposição 2. Esta predisposição seria mais intensa 

no caso de investimentos domésticos, comparativamente a projetos de IDE.  

Esta opção sugere que as empresas da amostra possuem uma situação financeira equilibrada, 

optando por reinvestir os lucros em detrimento da distribuição de dividendos pelos acionistas. Os 

resultados sugerem, assim, que as decisões relativas à estrutura de capital das PMEs analisadas 

tendem a orientar-se de acordo com os pressupostos da Teoria Pecking Order.  

No entanto, é importante referir que as PMEs da amostra podem não ser representativas das PMEs 

portuguesas em geral. De facto, ao incluirmos na análise apenas empresas que já realizaram IDE, 

podemos estar a considerar PMEs com caraterísticas muito particulares, que as dotam de uma 

especificidade enquanto PMEs. Daí ser surpreendente o facto de, mesmo dispondo de particularidades 

que, à partida, as poderiam configurar como clientes bancárias apetecíveis e credíveis, estas empresas 
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se encontrarem tão dependentes do financiamento próprio na realização dos seus projetos de 

investimento, não aproveitando o seu possível poder negocial para com a Banca.  

Em contrapartida, esta aparente relutância das PMEs portuguesas no recurso a financiamento alheio 

não encontra correspondência na disponibilidade para abrir o capital social a novos acionistas. De 

facto, os empresários não se mostram dispostos a ceder parcelas de controlo na administração como o 

preço a pagar para a realização de IDE. Esta questão surge, também, associada à falta de incentivos 

fiscais, na esfera privada, para que efetivamente os empresários deem esse passo.  

Ainda assim, e segundo as PMEs analisadas, o recurso a financiamento bancário no país de origem 

das PMEs poderá ser constrangido pela natureza das exigências de colateral/contragarantias e pela 

natureza restrita do património das PMEs. O recurso a financiamento bancário no país de destino do 

IDE parece estar constrangido essencialmente pelas contragarantias excessivas exigidas por tais 

Bancos e pelas elevadas taxas de juro aplicadas. Estes resultados sugerem, então, que as exigências 

de colateral são percecionadas pelas PMEs como mecanismos substitutos nos esforços de 

monitorização, por parte da Banca, desses projetos de investimento das PMEs clientes, o que lhes 

poderá dificultar a obtenção de crédito. 

Os resultados obtidos apontam ainda para alguma variabilidade nos critérios de análise de crédito da 

Banca para projetos de IDE das PMEs portuguesas. Foram, também, registados alguns hiatos 

relevantes no que toca à possibilidade de alinhamento das perceções das PMEs portuguesas e da 

Banca relativamente a esse processo. Os aspetos mais sensíveis versaram a concetualização do 

colateral/contragarantias na monitorização dos projetos, a existência de um processo de análise de 

crédito standard ou costumizado (em específico, a eventual importância atribuída às caraterísticas dos 

administradores das PMEs) e a relevância da parte do crédito coberta por capitais próprios da PME 

cliente. Este último aspeto, segundo a perceção dos funcionários bancários inquiridos, será sensível na 

possibilidade dinamização da relação de financiamento entre tais partes. Por outro lado, maior 

convergência foi observada na relevância das considerações relativas à estrutura financeira da empresa 

cliente (comprovando a Proposição 5) e à qualidade do plano de negócio. Relativamente à Proposição 

6, a relevância da localização geográfica do destino do IDE provou-se apenas suplementar, 

comparativamente aos aspetos acima referidos. 

Não foi registado um consenso quanto à relevância da dimensão da empresa no processo de análise 

de crédito da Banca para projetos de IDE, não se conseguindo dispor de informação que permita 
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concluir acerca da Proposição 3. Mais relevantes serão as caraterísticas do projeto de investimento, 

prevalecendo maiores barreiras financeiras quando este consiste em IDE, conforme a Proposição 4.  

À semelhança da abertura do capital social da empresa a novos acionistas, o recurso a capital de risco 

parece surgir, na perceção das PMEs, como última opção de financiamento para o desenvolvimento de 

projetos de IDE. Esta será uma via ainda desconhecida, por isso pouco utilizada, sendo a principal 

barreira (na perceção das PMEs analisadas) o elevado retorno exigido por esses parceiros financeiros, 

face ao reduzido nível de risco que estarão dispostos a aceitar.  

Por parte das PMEs, verifica-se uma perceção generalizada das fraquezas do sistema financeiro 

português, pois reportaram uma certa inadaptação da Banca perante as reais necessidades deste 

segmento de negócio e o seu contexto de atividade internacional. Todavia, os funcionários bancários 

revelaram, em geral, uma capacidade de resposta relativamente eficiente, por parte da Banca, às 

necessidades das PMEs, estando conscientes da necessidade de constante evolução desse processo. 

Esta situação demonstra a existência de um grau de conhecimento entre as partes ainda pouco 

desenvolvido. A conjugação das perceções de ambos os agentes sugere que a Banca poderá, ainda, 

não estar a conseguir uma ação eficiente na cadeia de negócio das PMEs, pois o seu potencial não 

estará, porventura, a conseguir ser explorado a níveis eficientes. 

Foi obtida evidência que sugere a existência de falhas no mercado para o financiamento dos projetos 

de IDE das PMEs portuguesas. Os retornos voláteis associados a tais projetos, os problemas de 

assimetria de informação que caraterizam a relação PMEs-Credores, bem como a tradicional questão 

da proteção da propriedade pessoal por parte dos empresários portugueses são apontados como 

possíveis motivos. As maiores dificuldades à dinamização eficiente de tal mercado prendem-se com 

aspetos informacionais, dado um ainda insuficiente intercâmbio de informação entre as partes, bem 

como uma relativa impreparação das equipas de gestão das PMEs, que faz com que, mesmo que 

existam instrumentos financeiros alternativos, estas se considerem dependentes da Banca tradicional 

no acesso a financiamento alheio. No entanto, verifica-se que, dada a hipotética preferência pelo 

financiamento interno e a disponibilidade de meios na empresa para tal, não transparece que as 

dificuldades de obtenção (e o custo) do financiamento bancário formem um sério entrave à expansão 

internacional das PMEs portuguesas via IDE, nem que tenham impacto negativo no seu crescimento, 

pois, mesmo que existam tais entraves, a disponibilidade de fundos internos parece supri-los.  

A par destas considerações, parece, também, depreender-se a possível existência de outros aspetos, 

além do financeiro, potencialmente mais relevantes como barreiras na implementação dos projetos de 
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IDE das PMEs. Estas conclusões decorrem da peculiaridade da amostra de PMEs (especificamente no 

que concerne à sua maturidade e equilíbrio financeiro), o que se traduziu na não perceção de impactos 

significativos das hipotéticas falhas no mercado de capital na sua atividade, sobretudo internacional. 

Comparativamente à realidade belga, aparenta, entre os dois países, haver maior convergência no que 

toca à realidade empresarial. Contudo, regista-se uma variabilidade no que concerne à configuração e 

dinâmica dos sistemas financeiros, observando-se no conhecimento e na relevância do capital de risco 

um claro exemplo. Este aspeto poderá ter influenciado a diferença entre os resultados obtidos nas duas 

investigações. 

6.3 Limitações da investigação 

Salvaguardamos que a presente investigação se configura apenas como um contributo na 

compreensão de uma temática complexa e ainda não amplamente estudada, sobretudo no que reporta 

à realidade portuguesa. A este estágio, esta investigação deverá ser considerada como um ponto de 

partida. Sugere-se, assim, que as lacunas referidas deverão agir como aspetos consciencializadores da 

relevância desta temática, procedendo como catalisadores e fatores de motivação ao desenvolvimento 

de futuras investigações.  

Não é ainda possível dispor de dados empíricos numerosos, sistematizados e publicamente 

disponibilizados, o que se relaciona desde logo com a sensibilidade da informação em questão. Com 

efeito, existe o risco de os dados em que nos baseamos estarem sujeitos a algum enviesamento, pois é 

possível argumentar que as perceções dos proprietários/gestores das PMEs inquiridas, de facto, não 

traduzam a realidade objetiva. Não obstante, e no seguimento da argumentação de Lindstrand e 

Lindbergh (2011) e de de Maeseneire e Claeys (2012), defendemos que as perceções, 

independentemente da sua verdade objetiva, têm um impacto significativo no processo de tomada de 

decisão, e, portanto, poderão desempenhar um papel crucial no estudo da atividade económica e 

financeira. Apesar de terem sido tomadas medidas por forma a afastar esse perigo, estamos cientes de 

que não nos é possível eliminar em absoluto esse risco. 

Importa, ainda, salientar que a amostra é composta por empresas que terão realizado os seus esforços 

de IDE com sucesso. Apesar de inicialmente se terem mapeado empresas que teriam realizado este 

tipo de projetos sem sucesso, as mesmas não se mostraram disponíveis a participar na investigação, 

razão pela qual não nos foi possível incluir essa realidade no estudo. Deste modo, poderão existir 

razões que nos levem a crer na possibilidade da existência de restrições financeiras ainda mais 



 

85 

substanciais no que toca à realização dos projetos de IDE pelas PMEs portuguesas. Isto porque não 

estaremos a conseguir analisar as empresas efetivamente mais afetadas por tais restrições, 

especificamente as que desejariam realizar IDE mas que não conseguirão por indisponibilidade de 

meios. Salientamos esta como a mais significativa limitação.  

A especificidade da composição da amostra também influenciou os resultados obtidos na presente 

investigação, pois a perceção das barreiras financeiras à realização de IDE, a sua relação com as 

hipotéticas falhas no mercado de capital e os respetivos impactos no processo de crescimento e de 

expansão internacional das PMEs poderão ter sido subvalorizados pelo facto de as PMEs da amostra 

possuírem uma situação financeira sólida e equilibrada.  

Foi obtida uma taxa de resposta reduzida (11,65%), que ilustra claramente a dificuldade no acesso à 

informação, possivelmente dada a sensibilidade da mesma (Tyler e Stanley, 1999), sugerindo ainda o 

desafio constante em que consiste o estudo das dinâmicas entre empresas e Bancos como parceiros 

de negócio (Perrien e Ricard, 1995; Turnbull e Gibbs, 1989). Com efeito, os resultados obtidos terão 

de ser interpretados com as devidas cautelas, evitando generalizações. Esta situação também acaba 

por reforçar o caráter exploratório da presente investigação. Não obstante, é necessário ter em conta 

que, dada a natureza exploratória deste trabalho e a dimensão reduzida da população de PMEs a 

estudo, a amostra utilizada não se apresenta totalmente menosprezável. 

Um outro aspeto importante prende-se com o instrumento de recolha de dados, um questionário de 

seis páginas. Este poderá ter requerido às PMEs selecionadas algum tempo e concentração no seu 

preenchimento, tendo sido questionados vários aspetos relativos à história, performance e ambições da 

empresa, pontos potencialmente sensíveis. Pretendia-se que o referido questionário fosse respondido 

por um responsável pelo processo de tomada de decisão da empresa, aconselhando-se o proprietário 

ou o administrador da mesma. Em alguns casos, o respondente não cumpriu tais requisitos, razão pela 

qual não conseguiu fornecer informação útil em alguns grupos de questões. 

6.4 Recomendações e sugestões para investigação futura 

Os resultados obtidos sugerem a necessidade das instituições financeiras criarem mecanismos 

criativos de apoio à internacionalização das PMEs, visando a resolução dos problemas de assimetria de 

informação. Também a este respeito é recomendável a maior informação, por parte das PMEs, 

relativamente às várias fontes de financiamento que lhes estão acessíveis, sendo que aqui, e à 

semelhança do sugerido por de Maeseneire e Claeys (2012), o Governo poderá desempenhar um 
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papel de relevância. Poderão, ainda, ser úteis medidas ao nível do mercado público de capitais, e 

sugerimos, por exemplo, as garantias governamentais ou a cedência de outro tipo de apoios (como 

subsídios de apoio à internacionalização), pois estes aspetos poderão, posteriormente, vir a criar uma 

melhor imagem das PMEs enquanto potenciais clientes bancárias (possível diminuição do seu risco).  

Seria de interesse a expansão da presente investigação não só em termos geográficos como também 

no que concerne aos agentes financeiros analisados, incidindo o foco, por exemplo, nas sociedades de 

capital de risco, nos apoios governamentais, nas associações empresarias ou noutro tipo de parcerias.  

Seria, ainda, pertinente a utilização de outros critérios na delimitação da amostra de PMEs em análise 

(por exemplo, abarcando PMEs inseridas em grupos empresariais e abrindo campo às PMEs que 

realizaram IDE não produtivo), tentando obter uma amostra mais representativa. 

À semelhança do sugerido por de Maeseneire e Claeys (2012), poderia ser interessante examinar o 

impacto dos constrangimentos financeiros enfrentados pelas PMEs nos seus projetos de IDE no que 

concerne à escolha da sua estratégia de internacionalização. Também seria útil analisar quais as 

variáveis que poderão estar na base da extensão dos constrangimentos financeiros delimitados. Nesse 

sentido, desenvolvimentos futuros da presente investigação permitiriam o desenvolvimento de 

metodologias de análise empírica alternativas e, possivelmente, mais adequadas. 

Seria, também, relevante a delimitação e a análise dos fatores que estão na base das diferenças 

observadas entres os resultados alcançados pela investigação de de Maeseneire e Claeys (2012) e pela 

presente investigação, compreendendo por que motivos se obtiveram resultados diferentes para as 

duas realidades (belga e portuguesa). A este respeito, seria pertinente focar a análise em questões 

mais internas às empresas (caraterísticas das suas equipas de gestão, etc.), mas também de cariz 

macroeconómico (caraterísticas do sistema fiscal e financeiro belga vs. português, etc.). 

Desenvolvimentos futuros desta investigação possibilitariam concluir relativamente a mecanismos 

alternativos para contornar as imperfeições nos mercados de capitais para o financiamento das PMEs, 

sobretudo dos seus projetos de IDE. Poderia, assim, conseguir-se uma base para a projeção e 

implementação de políticas governamentais de reforço da estrutura financeira do país em análise e da 

capacidade do respetivo tecido económico para atrair e desenvolver as PMEs. 

Sugerimos, ainda, a pertinência de um outro foco na investigação, desenvolvendo-a no que concerne 

às barreiras financeiras enfrentadas pelas PMEs no caso de outros modos de expansão internacional. 
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Assunto: Pedido de colaboração em investigação académica sobre “Restrições financeiras ao 

Investimento Direto Estrangeiro: o caso das Pequenas e Médias Empresas portuguesas” 

  

Caríssimo(a) Sr./Sra., 

 

Solicito a colaboração de V. Ex.ª numa investigação académica, que servirá de base à elaboração 

de uma dissertação no Mestrado em Negócios Internacionais na Universidade do Minho, sob 

orientação da Prof. Doutora Isabel Correia.  

O contributo da (nome da empresa), através do preenchimento do questionário anexo, é crucial 

para o desenvolvimento deste projeto. As questões incidem sobre a atividade internacional da sua 

empresa, mais especificamente sobre as modalidades de financiamento dos seus projetos de 

Investimento Direto no Estrangeiro (IDE).  

As informações recolhidas, destinadas apenas a fins de investigação académica, seguindo os 

trâmites de anonimato e confidencialidade, permitirão identificar as principais dificuldades enfrentadas 

pelas PMEs no financiamento dos seus investimentos no estrangeiro, informando as políticas 

destinadas a apoiar o crescimento e a atividade internacional das PMEs portuguesas.  

Solicito, se possível, a devolução do questionário preenchido até ao final de Fevereiro. Para o 

efeito, é facultado um envelope selado com a morada para o respetivo envio por correio. 
 

 

Em caso de dúvidas, é favor contactar: Diana Fernandes | 965 851 056 | pg30573@alunos.uminho.pt 

 

Muito grata pela sua atenção. Com os melhores cumprimentos, 

mailto:pg30573@alunos.uminho.pt
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Restrições financeiras ao Investimento Direto Estrangeiro: o caso 

das Pequenas e Médias Empresas portuguesas 

Questionário – Informação confidencial 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secção 1 – Caraterísticas da empresa e do negócio 

 

A. Informações gerais sobre a empresa: 

1. Localização da empresa sede (concelho): ___________________________ 

2. Ano de criação da empresa: _____________       3. CAE principal da empresa:    

4. Função/cargo do respondente: ___________________________________________ 

 

B. Experiência internacional da empresa: 

1. A sua empresa já exportava antes de iniciar projetos de Investimento Direto Estrangeiro (IDE)? 

Sim    Não    

 

2. A sua empresa já possuía fornecedores estrangeiros antes iniciar projetos de IDE? 

Sim    Não     

 

3. Considerando os projetos de IDE já realizados, preencha, por favor, a tabela abaixo. 
 

País Ano  

Montante 

investido 

(€) 

Financia-

mento 

bancário (%) 

Tipo de investimento 

Instalações 
produtivas 

Instalações 
logísticas 

Instalações 
comerciais 

Atividades 
de I&D 

Outro 

         
         
         
         

 

4. Relativamente ao último projeto de IDE realizado pela sua empresa, consideraria esse projeto mais 

arriscado do que um investimento semelhante realizado em Portugal?  
 

       não, de modo nenhum                                  sim, claramente 

    1    2   3   4  5 
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C. Financiamento do investimento no estrangeiro 

1. Como foi financiado o mais recente projeto de IDE levado a cabo pela sua empresa? 
 

Tipos de financiamento % 

Financiamento próprio    

Financiamento bancário nacional  

Financiamento bancário no país estrangeiro  

Apoio governamental  

Parcerias/fundos de Associações Empresariais   

Outras fontes   

 

 

C.1. Financiamento Próprio (fundos da empresa) 
 

1. Até que ponto concorda com as seguintes afirmações?  

(Atribua na sua resposta uma pontuação de 1 a 5; 1=discordo totalmente, 5 = concordo fortemente,? = não sei). 
 

 1 2 3 4 5  ? 

Seria difícil financiar os projetos de IDE da empresa se esta não 
gerasse os cash flows suficientes.       

A empresa depende mais dos recursos próprios para financiar 
projetos de IDE do que para financiar atividades domésticas (com 
nível de risco comparável). 

      

Aumentar o capital com o recurso a novos acionistas será a última 
opção da empresa para obter financiamento.       

  
 

C.2. Financiamento Alheio (ex. Bancos, capital de risco, instituições financeiras não bancárias) 
 

1. A sua empresa necessita recorrer a financiamento alheio para financiar projetos de IDE? 

Sim   Não  
 

2. A sua empresa recorreu a algum Banco local do país onde realizou IDE para obter financiamento? 

Sim   Não  

 

2.1. Quais os principais obstáculos à obtenção de financiamento bancário no país do investimento? 
(Atribua na sua resposta uma pontuação de 1 a 5; 1=discordo totalmente, 5 = concordo fortemente,? = não sei). 
 

   

 1 2 3 4 5  ? 

As taxas de juro são elevadas.          

Os Bancos exigem contragarantias excessivas.       

O montante do investimento necessário é muito reduzido.       
Falta de contactos e de renome da empresa no mercado bancário 
local.       
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Os Bancos estrangeiros recusam contragarantias portuguesas.       
A regulação bancária local é muito restritiva.       
A equipa de gestão da empresa não está familiarizada com a 
regulação bancária no estrangeiro.        

 

 

3. Financiou (mesmo que parcialmente) projetos de IDE recorrendo à Banca nacional? 

Sim   Não  

 

3.1. Quais os principais obstáculos no acesso ao financiamento bancário em Portugal?  
(Atribua na sua resposta uma pontuação de 1 a 5; 1=discordo totalmente, 5 = concordo fortemente,? = não sei). 
 
 

 1 2 3 4 5  ? 

As taxas de juro são elevadas.       
Os Bancos requerem rácios de autonomia financeira demasiado 
elevados para a disponibilidade dos acionistas a investir.       

Os ativos investidos no estrangeiro são muito específicos e 
envolvem risco elevado, tendo pouco valor como contragarantia.       

Os Bancos exigem ativos domésticos como contragarantia.       
Os Bancos exigem contragarantias pessoais para financiar o 
investimento no estrangeiro.       

O património restrito da empresa torna difícil a obtenção de 
crédito bancário para o investimento no estrangeiro.       

Os Bancos que operam em Portugal: 

têm um foco de ação principalmente doméstico, estando 
pouco vocacionados para o IDE; 

      

são avessos a financiar projetos de IDE, pois estes são mais 
difíceis de acompanhar e controlar; 

      

não dispõem dos recursos e competências adequados para 
avaliarem corretamente os riscos do IDE; 

      

só estão dispostos a emprestar se a sucursal estrangeira não 
colocar risco de substituição da atividade da empresa em 
Portugal;  

      

apenas financiam a aquisição de ativos fixos, não 
considerando custos de arranque, estudos de mercado, 
viagens exploratórias, etc. 

      

  

 
 

 

4. A sua empresa financiou (ainda que parcialmente) projetos de IDE com aumentos de capital? 

Sim   Não  
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4.1. Indique, por favor, o seu grau de acordo ou desacordo com as seguintes afirmações: 
(Atribua na sua resposta uma pontuação de 1 a 5; 1=discordo totalmente, 5 = concordo fortemente,? = não sei). 
 
 

 1 2 3 4 5  ? 

Os acionistas da empresa não querem investir mais capital.       
A empresa não quer abrir o capital a novos acionistas.        
A empresa não consegue captar novos acionistas.        
É mais importante a saúde financeira da empresa do que a sua 
capitalização. 

       

 

 

5. A sua empresa financiou (ainda que parcialmente) projetos de IDE utilizando capital de risco? 

Sim   Não  

 

5.1. Indique, por favor, o seu grau de acordo ou desacordo com as seguintes afirmações: 
(Atribua na sua resposta uma pontuação de 1 a 5; 1=discordo totalmente, 5 = concordo fortemente,? = não sei). 
 
 

 1 2 3 4 5  ? 

As sociedades de capital de risco: 
      

não estão abertas a investir nas PMEs; 

não estão abertas a financiar o IDE das PMEs;       

não estão capacitadas para avaliar corretamente o IDE;       

recusam uma participação minoritária;       

impõem contratos de investimento agressivos;       

desejam sair rapidamente do negócio;       

querem que a empresa cresça de forma muito arriscada;       

aceitam muito pouco risco para o retorno exigido;        

exigem demasiada partilha de informação;         
O conhecimento deste tipo de financiamento é insuficiente.  
 

       

O montante a financiar é excessivo para atrair capital de risco. 
        

O capital de risco será o último recurso de financiamento da 
empresa. 
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Secção 2 – Relação entre Bancos e PMEs no financiamento de projetos de IDE 

1. Por favor, indique o seu grau de acordo ou desacordo com as seguintes afirmações:  
(Atribua na sua resposta uma pontuação de 1 a 5; 1=discordo totalmente, 5 = concordo fortemente,? = não sei). 
 

 1 2 3 4 5  

 

? 

A minha empresa depende fortemente dos Bancos para financiar os 
seus projetos de investimento em Portugal. 

      

A minha empresa depende fortemente dos Bancos para financiar os 
seus projetos de IDE.       

A decisão da Banca relativamente aos projetos de investimento 
doméstico depende mais das contragarantias do que da 
rentabilidade potencial desses projetos. 

      

A decisão da Banca relativamente aos projetos de IDE depende 
mais das contragarantias do que da rentabilidade potencial desses 
projetos. 

      

A minha empresa não tem problemas de acesso a crédito para 
exportar.       

Os Bancos limitam ou recusam o crédito, em vez de aumentarem a 
taxa de juro, pois consideram o IDE de alto risco. 

      

Quanto mais forte o crescimento da empresa, maiores os 
constrangimentos financeiros impostos pelos Bancos.       

A minha empresa recorre a fontes de financiamento mais caras 
devido às dificuldades no crédito bancário para os projetos de 
IDE. 

      

Para a minha empresa, a disponibilidade de crédito bancário é 
mais relevante que o seu custo.       

O aumento do capital da empresa tornaria mais fácil a obtenção de 
financiamento bancário para projetos de IDE.       

Mesmo dispondo de projeto(s) de IDE valioso(s), a minha empresa 
não pede financiamento bancário por antecipar que vai ser 
recusado. 

      

Nas grandes empresas, é a rentabilidade do projeto de IDE que é 
avaliada pela Banca.       

Nas grandes empresas, a capacidade de reembolso não é 
questionada pela Banca.       

Além dos juros, a Banca imputa um conjunto de custos (fixos) que 
pesam mais fortemente nas PMEs do que nas grandes empresas.       

As grandes empresas podem usar os ativos do investimento no 
estrangeiro como contragarantia para o empréstimo. 

      

 

 

 

2. Quão importantes considera os seguintes fatores na avaliação de um projeto de IDE pelo Banco? 
(Considere uma escala de 1 a 5: 1 = nada importante; 5 = extremamente importante; ? = não sei). 
 

 1 2 3 4 5  ? 

A estabilidade económica e política do país-destino do IDE.       
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A moeda do país recetor do IDE (a sua força internacional).       

A forma jurídica da empresa que solicita o financiamento.       

A tangibilidade dos ativos investidos.       

O realismo e a viabilidade do plano de negócio do projeto.      

 

 

 

A proximidade geográfica do destino do investimento, face à base 
de atuação geográfica do Banco.        

As relações e redes de contactos da PME.        

O setor de atividade em que investe.       

O modo de entrada em mercados estrangeiros pelo qual a PME 
opte (aquisição, investimento de raiz, joint-venture). 

      

A confiança mútua e o relacionamento Banco-PME.       

O equilíbrio financeiro da PME.       

O desempenho da PME, medido pelo seu volume de vendas no 
mercado doméstico. 

      

Os administradores da PME.       

A presença do Banco no país de investimento.       

O risco do investimento.       

A apresentação de contragarantias/salvaguardas pela PME.       

A experiência anterior da empresa em projetos de IDE.       
 

 

 

 

3. Por favor, indique o seu grau de acordo ou desacordo com as seguintes afirmações: 
(Atribua na sua resposta uma pontuação de 1 a 5; 1=discordo totalmente, 5 = concordo fortemente,? = não sei). 

 

 1 2 3 4 5  ? 

As PMEs portuguesas encontram-se fortemente dependentes dos 
Bancos nas suas relações de negócios internacionais.       

Os Bancos possuem, ainda, compreensão limitada do contexto e 
operações internacionais das PMEs portuguesas.       

A minha empresa opta por um processo de crescimento 
internacional mais lento devido a restrições financeiras.       

A longa procura de financiamento para projetos de IDE constitui 
um obstáculo ao crescimento da minha empresa.       

Os Bancos serão o principal parceiro de financiamento dos 
projetos de IDE da minha empresa.         

 

 

Muito obrigada pela sua colaboração 
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APÊNDICE B – QUESTIONÁRIO SUPPLY SIDE 

  

 

 

 

 

Braga, 8 de março de 2017 

 

Assunto: Investigação académica “Restrições financeiras ao Investimento Direto Estrangeiro: o caso 

das Pequenas e Médias Empresas portuguesas” 

 

 

Caríssimo(a) Sr./Sra., 

 

Solicito a colaboração de V. Ex.ª numa investigação académica, que servirá de base à elaboração 

de uma dissertação no Mestrado em Negócios Internacionais na Universidade do Minho.  

O seu contributo como profissional bancário experiente na análise de crédito a empresas, através 

do preenchimento do questionário anexo, é crucial para o desenvolvimento deste projeto. As questões 

incidem sobre a atividade internacional das empresas, mais especificamente sobre as modalidades de 

financiamento dos seus projetos de Investimento Direto no Estrangeiro (IDE). Solicitamos alguma 

elaboração e justificação nas suas respostas, possibilitando a recolha do máximo de informação.  

As informações recolhidas, destinadas apenas a fins de investigação académica, seguindo todos 

os trâmites de anonimato e confidencialidade, permitirão identificar as principais dificuldades 

enfrentadas pelas PMEs no financiamento dos seus investimentos no estrangeiro, informando as 

políticas de apoio ao crescimento/à atividade internacional das PMEs nacionais.  

Solicito a devolução da resposta ao questionário para o e-mail pg30573@alunos.uminho.pt.  
 

 

Em caso de dúvidas, é favor contactar: Diana Fernandes | 965 851 056 | pg30573@alunos.uminho.pt 

 

Muito grata pela sua atenção. Com os melhores cumprimentos, 

 

mailto:pg30573@alunos.uminho.pt
mailto:pg30573@alunos.uminho.pt
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Restrições financeiras ao Investimento Direto Estrangeiro: o caso 

das Pequenas e Médias Empresas portuguesas 

Questionário – Informação confidencial 

 

Caraterização da Amostra:  

Idade: ________  

Experiência profissional no setor bancário (anos): __________               

Cargo desempenhado: _____________________________________________ 

 

1. O setor das PMEs é, atualmente, um segmento de negócio atrativo para os Bancos? Justifique.  

 

 

 

 

a. Tem havido alterações na forma como a Banca perceciona as PMEs? 

 

 

 

 

2. É mais fácil a Banca apoiar a internacionalização das empresas quando está em causa exportar do 

que quando pretende fazer IDE? Justifique. 

 

 

 

 

3. Considere que um Banco concede financiamento para um projeto de IDE de uma PME portuguesa. 

A que mecanismos de redução de risco poderá recorrer para fortalecer a sua posição no contrato 

de crédito? 
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4. A análise dos Bancos, quando avaliam projetos de IDE, é diferente consoante as empresas 

proponentes sejam PMEs ou empresas multinacionais e de grande dimensão?  

 

 

a. Se sim, o que justifica, do ponto de vista dos Bancos, essas diferenças? 

 

 

 

5. Quais os aspetos mais valorizados por um Banco no processo de avaliação de uma candidatura à 

concessão de financiamento para um projeto de IDE de uma PME? Por favor, ordene numa escala 

de 1 a 6 (1 - menos importante, 6 - mais importante) os seguintes fatores: 

______ Viabilidade do projeto 

______ Equilíbrio financeiro da empresa 

______ Dimensão da empresa 

______ Parte do investimento suportada por capitais próprios ou dos acionistas 

______ Localização geográfica do investimento (proximidade à base de atuação do Banco)  

______ Tangibilidade dos ativos investidos (edifícios, máquinas, ...). 

 

6. É mais difícil para o Banco avaliar um projeto de IDE do que um projeto de investimento em 

Portugal? Justifique. 

 

 

 

7. A exigência de contragarantias e de colateral colmata as dificuldades de monitorização dos 

investimentos no estrangeiro por parte dos Bancos? Justifique.  

 

 

 

 

 

8. Essas contragarantias/exigências de colateral são maiores no caso das PMEs? Justifique.  
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a. Essas exigências de colateral/contragarantias são maiores nos projetos de IDE do que 

noutros projetos de investimento (domésticos, exportações, etc.)? Justifique. 

 

 

 

 

 

9. Uma questão nevrálgica na temática do financiamento das PMEs tem a ver com o dilema dívida 

(debt) e capital (equity). Considera que as perspetivas/interesses dos empresários portugueses 

estão alinhadas com a perspetiva dos Bancos relativamente a esta questão? Justifique.   

 

 

 

 

10. Considera que os acionistas das PMEs estão dispostos a investirem na sua própria empresa, ou 

tendem a passar para os Bancos os encargos dessa capitalização? Justifique.  

 

 

 

 

11. Considera que os Bancos possuem as capacidades e os conhecimentos necessários e mais 

adequados para compreenderem o contexto das PMEs portuguesas e servirem convenientemente 

os seus projetos internacionais? Justifique. 

 

 

 

12. Considera que há falhas no mercado privado do financiamento dos projetos de IDE das PMEs 

portuguesas? Justifique e, em caso de resposta afirmativa, indique quais essas falhas de mercado.  

 

 

 

Muito obrigada pela sua colaboração! 
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