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Estrutura de Capital e meios de financiamento: Banco, Venture Capital, 

Capitalização bolsista 

 

Resumo 

 A procura por uma estrutura de capital ideal é constante no mundo empresarial. O 

equilíbrio entre o capital próprio e o capital alheio que resulte na maior rentabilidade para a 

empresa traduz-se assim na estrutura de capital ótima. Em consequência desta gestão interna 

para conseguir melhores resultados, as empresas necessitam muitas vezes de recorrer a capital 

externo. Quando uma empresa decide recorrer a capital alheio tem inúmeras opções que deve 

avaliar, escolhendo aquelas que se tornem mais vantajosas. 

 Na realização deste estudo pretendeu-se estudar o histórico da teoria da Estrutura de 

Capitais e também algumas das modalidades de financiamento existentes. No seguimento do 

estudo teórico pretendeu-se completar o relatório de estágio com uma análise da situação real da 

PRIMAVERA, entidade que acolheu o estágio desenvolvido. Como objetivo principal do trabalho 

tínhamos a avaliação da estrutura de capital mais adequada para a PRIMAVERA. 

 Para a realização do estudo de caso sobre a PRIMAVERA foi recolhida informação 

internamente junto da Direção Financeira da empresa para que fosse possível apresentar todos 

meios de financiamento que a empresa utiliza atualmente. Para além disso, ao longo da realização 

do estágio foi feito o levantamento das tarefas da responsabilidade da área da Tesouraria que 

foram explicadas na parte empírica deste relatório. 

 A PRIMAVERA utiliza atualmente fontes de financiamento de curto e médio e longo prazo, 

entre as quais contas correntes caucionadas, descoberto autorizado, cartões de crédito, papel 

comercial, empréstimos bancários tradicionais e leasings. Relativamente à área da Tesouraria 

existe um relacionamento com uma diversidade de entidades como é o caso dos clientes, 

fornecedores, colaboradores, banca e Estado. A equipa da Tesouraria tem como objetivo 

fundamental contribuir para a maximização dos lucros, via boa gestão dos recursos financeiros ao 

dispor da empresa. 

 A PRIMAVERA apresenta uma solidez consistente e resultados que apontam para que a 

estrutura atual seja uma estrutura adequada para a empresa.   

Palavras-chave: Estrutura de Capital, Endividamento, Meios de Financiamento 
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Capital Structure and Means of Financing: Bank, Venture Capital and Market 

Capitalization 

 

Abstract 

 The search for an ideal capital structure is constant in the business world. The balance 

between equity and foreign capital that will result in a higher profitability for the company is 

described as the optimal capital structure. Because of the search for this balance and as a result 

of this management style, always looking for the better results, companies often have to take on 

external capital. When a company decides to resort to external capital it has numerous different 

options from which to choose from and should select those that are more advantageous. 

 During this study the history of capital structure and means of financing was studied. After 

the theoretical study an internship report was developed with an analysis of the current situation 

of PRIMAVERA, entity in which the internship was taken. The main purpose of this work was to find 

the optimal capital structure for PRIMAVERA. 

 In order to create the case study for PRIMAVERA the relevant information was retrieved 

from its financial board, receiving the most up-to-date information about its financial means. Even 

more, during the internship a set of tasks that are responsibility of PRIMAVERA’s treasury 

department were surveyed and experienced, being described in the empiric portion of this work. 

 Currently PRIMAVERA uses means of financing of short, medium and long term such as 

guaranteed current accounts, overdraft, credit cards, commercial paper, traditional bank loans and 

leasing. Regarding the treasury department there is a wide variety of relationships with multiple 

entities, such as clients, suppliers, workers, banks and the state. This team’s main goal is to 

contribute to the maximization of profit through good management of financial resources available 

to the company. 

PRIMAVERA displays a consistent solidity and results which show that the adequate capital 

structure for the company is the one that is currently being used. 

 

 

 

Keywords: Capital Structure, Debt, Financing Means 
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1. Introdução 

 

 A estrutura de capital de uma empresa prende-se pela forma como decide financiar-se, isto 

é, cada empresa pode optar como financia os seus ativos. Este financiamento pode ser uma 

combinação de capitais próprios e capitais alheios, cabendo a cada empresa selecionar qual a melhor 

solução para si, procurando sempre uma maior valorização da empresa. Desta forma, esta temática 

torna-se interessante e pode considerar-se essencial o seu estudo dentro de cada entidade. 

 A procura por uma estrutura ótima de capital parece óbvia, tornando-se tema de investigações 

e de teorias ao longo dos tempos. No entanto, dificilmente se chega a um consenso relativamente a 

uma estrutura ideal. O modo de financiamento de uma empresa terá sempre inúmeros fatores que o 

influenciem e será distinto de empresa para empresa. 

 O tema desenvolvido foi proposto pela empresa PRIMAVERA BSS no âmbito do estágio 

curricular desenvolvido nesta mesma entidade. A análise da estrutura de capital de cada empresa 

deve ser alvo de avaliação interna e de ponderação de alterações futuras como objetivo de uma 

estrutura de capital sustentável e até mesmo rentável para a empresa. No âmbito deste trabalho, foi 

essencial fazer um estudo teórico sobre o tema, explicando que teorias existem e que modelos foram 

desenvolvidos no sentido de tentar explicitar todos os influenciadores do capital que seriam adequados 

a cada empresa. Para além da análise das teorias desenvolvidas ao longo do tempo, é importante 

debruçarmo-nos sobre características implícitas de cada empresa que se revelam determinantes da 

estrutura de capital da empresa. Numa fase posterior analisar as diferentes formas de financiamento 

existentes assim como as suas características, particularmente o financiamento bancário, através da 

capitalização bolsista e com recurso a Venture Capital. No entanto, não pudemos descurar muitas 

outras opções abertas ao mundo empresarial como a intervenção de um Business Angel, o processo 

de crowdfunding ou até uma intervenção de fundos comunitários. O trabalho desenvolvido tem como 

objetivo culminar numa análise da situação da empresa PRIMAVERA BSS relativamente à sua 

estrutura de capital e aos meios de financiamento que utiliza e que alterações poderiam ser benéficas.  

 Como base do trabalho desenvolvido está um estágio curricular, no qual existem objetivos 

comuns independentemente da área em que são desenvolvidos, sendo evidentemente adaptados a 

cada situação. Assim, penso ser importante conseguir atingir alguns objetivos gerais como saber 

trabalhar em equipa, conseguir atingir um bom relacionamento interpessoal, adquirir destreza na 

utilização de tecnologias de Informação e Comunicação – neste caso, tratando-se de uma empresa 
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de software de gestão, espera-se conseguir aprender a trabalhar eficazmente com os programas 

utilizados pelo Departamento Administrativo e Financeiro da empresa e saber comunicar. 

 O trabalho tem como objetivo final avaliar a estrutura de capital mais adequada para a 

PRIMAVERA Business Software Solutions SA. Contudo, para a realização deste objetivo central 

deparámo-nos com a existência de objetivos menores, mas sem os quais não seria possível 

desenvolver o trabalho pretendido. Neste sentido, alguns dos objetivos mais específicos a atingir são: 

(1) ter a real dimensão do funcionamento interno de uma empresa a nível dos seus processos 

financeiros; (2) compreender as teorias já existentes sobre a estrutura de capital e os determinantes 

da mesma; (3) identificar e caracterizar os diferentes meios de financiamento; (4) comparar os meios 

de financiamento identificados; (5) analisar quais os meios de financiamento utilizados pela 

PRIMAVERA BSS SA; (6) avaliar quais seriam os meios de financiamento mais adequados para a 

empresa; (7) refletir sobre qual será a estrutura de capital ótima para a empresa em questão e ainda 

(8) fazer uma avaliação de todas as restantes tarefas desenvolvidas durante a realização do estágio 

curricular. 

 Com o propósito de alcançar todos os objetivos delineados inicialmente, desenvolveu-se o 

trabalho em várias fases distintas. Apesar deste trabalho se inserir no acompanhamento de um 

estágio curricular, o tema escolhido para ser estudado revelou-se um tema com uma base teórica 

bastante vasta, não permitindo que fosse ignorada. Assim, numa fase inicial temos a revisão de 

literatura que incide essencialmente sobre as teorias que acompanham este tema e os diferentes 

determinantes da estrutura de capital que têm vindo a ser apontados por inúmeros autores. Para 

além disso, foi dedicado um capítulo ao estudo dos meios de financiamento mais referenciados e as 

diferentes abordagens dos mesmos. Seguidamente abordamos a PRIMAVERA BSS como entidade 

acolhedora deste estágio e avaliamos a mesma no que respeita à sua estrutura de capital e à forma 

como a mesma se financia. Existe ainda uma secção dedicada a todo o trabalho que foi desenvolvido 

na empresa em paralelo com o tema aqui tratado para que se ganhe a correta dimensão do estágio 

realizado. Para terminar, são analisados todos os dados que foram investigados sobre a instituição e 

procede-se às conclusões sobre a mesma. 

 Quando se inicia um desafio como é o da realização de um estágio curricular pretende-se que 

o conhecimento teórico e a componente prática se complementem e nos permitam aprender e crescer 

diariamente, esperando que através deste trabalho toda essa evolução possa ser reconhecida.   
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2. Enquadramento Teórico 

 

 A estrutura de capital empresarial é um conceito transversal e necessário para as mais 

diversas áreas de negócio. Quando nos referimos ao financiamento de uma empresa torna-se 

essencial que os gestores financeiros encontrem a melhor combinação possível de meios de 

financiamento para a sua empresa. 

 

 

 

2.1. O conceito “Estrutura de Capital” 

 

 A estrutura de capital de uma empresa será um dos temas mais abordados e debatidos 

dentro da área das finanças. Este conceito já é referido há muitos anos em inúmeros artigos, onde 

os autores se vão referindo a estrutura de capital de várias formas diferentes. 

 Em 1992, Myers e Brealey definiram estrutura de capital como uma combinação dos 

diferentes títulos que uma empresa possui (Myers, Brealey, & Allen, 1992). 

 A estrutura de capital é a forma pela qual uma empresa se financia, organizando os recursos 

da melhor forma possível. Estes recursos costumam dividir-se entre duas principais formas: capital 

próprio e capital de terceiros (Chameh, 2011). 

 Segundo Chameh (2011) cada empresa esforça-se por encontrar a melhor combinação entre 

capital próprio e capital externo de forma a reduzir o risco e aumentar o valor da empresa, sendo esta 

combinação, na opinião do autor, algo fundamental para valorizar ou prejudicar um negócio. 

 Ao longo dos anos, o conceito de “Estrutura de Capital” assim como a sua envolvência têm 

sido abundantemente estudados. Apesar disso, não tem sido possível chegar a um consenso devido 

à variedade de resultados que vão sendo obtidos (Vieira, 2013). 

 Quando falamos em estrutura de capital, espera-se atingir uma estrutura ótima, com a qual 

seja possível minimizar o custo médio do capital das empresas, maximizando o seu valor. No entanto, 

como já foi referido, têm existido inúmeros resultados distintos não podendo ser concluído se existe 

ou não uma estrutura ótima (Vieira, Pinho & Oliveira, 2013). 
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 Desta forma, consideramos ao longo deste trabalho a estrutura de capital como a combinação 

entre os vários recursos utilizados por uma empresa no seu financiamento, utilizando capital próprio 

e capital alheio. 

 

 

 

2.2. Breve exposição histórica 

 

 A constituição de empresas, os regulamentos, a política de financiamento e a política de 

dividendos sofrem alterações a cada fase da história mundial. A economia sofre mudanças consoante 

as alterações políticas e sociais que se vão verificando. 

 Os bancos como o conceito que conhecemos hoje apareceram no século XIV em Florença 

com o banco Medici, um dos mais famosos e poderosos bancos de sempre (Alcarva, 2011).  

 As primeiras empresas que foram sendo formadas eram empresas de curto prazo, que 

surgiram na altura em que se desenvolveram as navegações marítimas por volta do século XV. Essas 

empresas duravam apenas o tempo que a expedição durava. Após a chegada das embarcações existia 

a total liquidação da empresa (incluindo os bens) e os investidores recebiam os dividendos que lhe 

eram devidos, terminando assim o investimento (Baker H. K., 1944). 

 A partir do século XVII os negócios já eram mais longos e o processo de construção da 

empresa era normal. Os investidores apenas recebiam retorno do seu investimento quando existissem 

lucros que pudessem ser divididos. No início do século XVII, com a criação da Companhia Holandesa 

das Índias Orientais, nasceu o Amsterdamsche Wisselbank que torna Amesterdão um dos centros 

financeiros do mundo (Alcarva, 2011). 

 O final do século XVII e o início do século XVIII foram pautados de um aumento significativo 

no número de empresas criadas e, consequentemente, na quantidade de ações transacionadas. Esta 

situação levou a um aumento na procura, fazendo subir não só o preço das ações, mas também o 

risco que lhes estava associado (Baker H. K., 1944). Esta situação evoluiu de tal forma no início de 

século XVIII que a especulação atingida permitiu que em 1720 existisse a primeira crise à escala 

europeia, o que levou a um elevado número de falência de bancos (Alcarva, 2011). 

  Durante o século XIX a regulamentação existente sobre a contração de crédito e sobre a 

gestão empresarial era muito reduzida e praticamente não era controlada. Esta falta de 
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regulamentação e supervisão permitiu que os detentores de capital fossem delineando os seus 

próprios limites e também definindo as regras das suas empresas. Os abusos eram de tal ordem que 

levaram à criação de legislação para que essas situações fossem revertidas e controladas. O século 

XIX foi pautado por imensas evoluções em muitas áreas, existindo por isso muitas oscilações entre a 

estabilidade e a instabilidade financeira (Rodrigues, 2012). 

 O século XX teve uma das maiores crises económicas de todos os tempos. A Primeira Guerra 

Mundial permitiu que os EUA tivessem desenvolvido muito enquanto a guerra decorria. A prosperidade 

levou a um aumento do preço das ações, um aumento da procura das mesmas e um amento dos 

pedidos de empréstimo para a compra dessas mesmas ações. Desta situação resultou uma fase de 

especulação tendo acabado a bolsa por colapsar. Em 1929, o crash da bolsa de Nova Iorque resultou 

num alvoroço mundial, tendo originado a falência de milhares de bancos e ainda uma diminuição 

brusca da liquidez nos mercados financeiros (Alcarva, 2011). 

 Em 1939, inicia-se a Segunda Guerra Mundial que resultou em graves dificuldades humanas, 

sociais e económicas. Durante a guerra, muitos governos ocidentais financiaram infraestruturas para 

os países destruídos. Após a guerra, houve tempos de expansão económica incluindo em vários países 

devastados pela guerra. Esta expansão terá durado até 1971, ano em que terminou o Acordo de 

Bretton Woods, o sistema das taxas de conversão fixas, por decisão dos EUA. A década de 70 foi 

também marcada pela crise do petróleo (Baker H. K., 1944). 

 Os anos 80 foram pautados por uma enorme descapitalização das empresas existentes, 

criando-se o maior boom de leveraged  buyout. Imensas empresas foram adquiridas com quase ou 

mesmo a totalidade de endividamento. Esta descapitalização das empresas tornou-se banal e 

constituiu uma séria preocupação sobre a proteção dos trabalhadores. Depois de um abuso dessa 

prática e das consequências desses abusos, foram criadas regras mais rígidas no que respeita ao 

financiamento das empresas. A partir dessa altura a regulação aumentou (assinado o acordo de 

Basileia I em 1988) o que permitiu que fossem estabelecidas regras base e diretrizes sobre o risco 

de crédito (Rodrigues, 2012). 

 A década de 90 resultou então de uma supervisão mais apertada e uma maior transparência 

nas políticas de financiamento com elevados níveis de risco associado. Conseguiu-se assim que esta 

década fosse de desenvolvimento económico. Em 1998 foi criado o G20 com a reunião dos 20 países 

mais emergentes e com maiores economias. Foi também criada a zona euro e o euro começou a 

cotar-se no mercado. O início do século XXI foi marcado pela cise mundial do subprime, a qual ainda 

hoje é um assunto presente em todos os discursos de economia (Rodrigues, 2012).  
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 A economia e, em particular, a temática do financiamento são extremamente voláteis e 

representantes de ciclos positivos e negativos. O financiamento está desde sempre associado ao 

quotidiano do ser humano na necessidade de obter algum bem necessário que não possui. As formas 

de financiamento começaram por ser informais e não regulamentadas, mas hoje em dia já existe um 

suporte legislativo e uma variedade de fontes de financiamento muito maior. Apesar de, 

inevitavelmente existir uma grande influência das condições de mercado e das regulações impostas, 

a liberdade e a oferta existentes permitem às empresas uma procura independente, legal e ambiciosa 

pela proposta ideal na sua situação. 

 

 

 

 

2.3. Teoria da Estrutura de Capital 

 

 Apesar da teoria da estrutura de capital já ser estudada há muitos anos, o seu conceito inicial 

continua em vigor. Como vimos na análise ao conceito base do tema, vários autores, em diferentes 

momentos no tempo, definem estrutura de capital com base nos mesmos princípios. Apesar dessa 

relativa estabilidade no que respeita ao conceito, todas as teorias e teses desenvolvidas à volta do 

mesmo diferem de autor para autor e ao longo do tempo. 

 Para facilitar a compreensão do tema e também da sua real dimensão, é feita uma pequena 

reflexão sobre a importância de uma estrutura de capital adequada assim como o seu valor ótimo, 

tendo sido necessário para um entendimento de maior clareza a introdução do conceito de custo de 

capital. Numa segunda parte exploramos vários modelos teóricos que foram desenvolvidos para tentar 

explicar qual a proporção de capitais próprios e alheios que devem ser usados para a maximização 

do valor da empresa. Na última parte é feita uma revisão dos principais determinantes da estrutura 

de capital de uma organização, aqueles fatores que são considerados e estudados como sendo os 

fatores cuja influência é maior na escolha das fontes de financiamento por parte da empresa. 
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2.3.1. O custo de capital 

 

 Quando desenvolvemos um estudo sobre finanças empresariais um dos temas mais 

importantes a descortinar é a estrutura de capitais, estudando as políticas de financiamento possíveis 

e a forma como podem ser aproveitadas pelas empresas. No entanto, para facilitar o estudo desta 

temática torna-se muito importante perceber em que consiste o custo de capital de uma empresa, 

uma vez que o aumento de valor de uma organização pressupõe a remuneração do capital que foi 

investido pela mesma a uma taxa superior à do custo desse capital. 

 O custo de capital de uma empresa é a taxa de retorno que a entidade precisa de obter sobre 

os seus investimentos para manter o valor das suas ações e para obter recursos suficientes para os 

objetivos da organização. No fundo, o custo do capital é um indicador que permite a uma entidade 

decidir sobre um determinado investimento. Quando nos referimos a investimentos com retornos 

inferiores ao custo de capital, temos uma diminuição do valor da empresa, significando então um 

mau investimento. Caso contrário, o retorno supera o custo do capital, acrescentando valor à 

instituição (Gitman, 1997). Do ponto de vista dos investidores, o custo de capital pode ser definido 

como a taxa de retorno necessária para que os investidores sejam induzidos a arriscar (Groppelli & 

Nikbakht, 1998), ou seja, é a taxa de retorno que o financiador esperaria conseguir caso optasse por 

investir num ativo de risco equivalente. O custo de capital é sempre alvo de incertezas porque se 

baseia em retornos esperados e não em situações históricas das empresas envolvidas.  

 Quando referimos o custo de capital, tratamos sempre do capital total onde está incluído o 

capital próprio e também o capital alheio. O custo da composição dos dois tipos de capital irá impactar 

as políticas de financiamento da empresa que, por sua vez, irão influenciar a sua estrutura de capitais. 

Assim, é importante perceber que temos o custo das duas modalidades diferentes de capital. O custo 

do capital próprio é obtido através do retorno mínimo que os sócios/acionistas exigem como 

remuneração do capital investido. O custo do capital alheio tem em consideração todos os custos que 

a empresa tem de comportar relativamente aos financiamentos e empréstimos de longo prazo que 

tem, incluindo juros e comissões (Cherobim, Junior, & Rigo, 2010). 

 Para ser possível apurar o custo de capital total teria que se determinar o custo do capital 

próprio e alheio separadamente. Empiricamente torna-se muito complicado o cálculo do custo de 

capital próprio, sendo muitas vezes utilizados modelos de estimação como é o caso do modelo CAPM 

(Capital Asset Princing Model) para que se obtenham valores concretos. Para além da possibilidade 

da soma direta dos dois custos, foi desenvolvido ao longo do tempo uma fórmula que traduziria melhor 
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a realidade do custo de capital das empresas: o Custo Médio Ponderado de Capital (CMPC ou WAAC 

– Weighted Average Cost of Capital). O CMPC resulta da média ponderada do custo de capital alheio 

e do capital próprio da empresa (Gitman, 1997). 

 O CMPC é dado por: 

p a

CP CA
CMPC = k × + k (1 - t) ×

CT CT
 

 

Onde, 

pk = custo do capital próprio 

ak = custo do capital alheio 

CP = capital próprio 

CA = capital alheio 

CT = capital total (capital próprio + capital alheio)  

t = taxa de imposto da empresa 

 

 Posto isto, para obter o custo de capital de uma empresa, de acordo com esta teoria, basta 

calcular o CMPC. No entanto, o cálculo deste indicador não é linear. Os valores do capital próprio, do 

capital alheio e, consequentemente, o capital total são fáceis de obter. O custo do capital alheio por 

norma será também de fácil obtenção, existindo apenas problemas no valor do custo do capital 

próprio que terá sempre que ser calculado recorrendo a um modelo de estimação (Padrão, 2007). 

 Este conceito é essencial no desenvolvimento deste trabalho porque existe uma influência 

óbvia entre a estrutura de capitais de uma empresa e o custo de capital da mesma. Perante a fórmula 

apresentada acima e sabendo que os juros são dedutíveis para efeitos fiscais, à medida que o capital 

alheio aumenta, o CMPC diminui porque o custo do capital alheio é menor do que o custo do capital 

próprio. Assim, com um CMPC menor, a empresa tem a possibilidade de fazer investimentos maiores, 

o que significa que a estrutura de capital ótima será aquela que tem um custo de capital mínimo, 

possibilitando ganhos de valor por parte da empresa. 
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2.3.2. A alavancagem - Risco vs Retorno 

  

 Uma das relações mais importantes quando falamos em financiamento é a que se estabelece 

entre o retorno esperado do investimento que a empresa deseja realizar e o risco que lhe está 

associado. Pressupõe-se que se um agente estiver disposto a assumir maiores riscos, o retorno será 

maior, mas essa situação nem sempre é verificada (Vieto & Maquieira, 2010). 

 Gitman (2001) define alavancagem como a capacidade que uma empresa tem para 

transformar os recursos com um custo fixo (juros sobre a dívida) em retorno. O que se espera é que 

a empresa, já sabendo os custos do financiamento a que recorre, tenha capacidade de gerar o maior 

lucro possível do investimento. 

 Quanto maior forem os custos fixos da dívida maior terá que ser a alavancagem para que o 

risco em que a empresa incorre com o financiamento seja superado pelo retorno obtido. No entanto, 

os custos elevados traduzem-se em maiores riscos, podendo existir a possibilidade de perdas (Batista, 

Siqueira, Novaes, & Figueiredo, 2005). 

 O risco financeiro está associado à utlização de capital de terceiros, que inclui o custo que 

esse capital trará para a empresa e a sua capacidade de cobrir o mesmo. O risco finaceiro verifica-se 

devido à existência de incerteza sobre a obtenção de lucros suficientes para cobrir os custos do 

financiamento obtido. É essencial a obtenção de lucros não só suficientes, mas também maiores do 

que o custo de endividamento para que seja garantido o retorno da operação. (Ferreira, 2015). 

 O gestor financeiro tem de tomar decisões conscienciosas relativamente aos meios de 

financiamento que escolhe e qual o custo que os mesmos têm associado de forma a minimizá-lo, 

mas permitindo que o risco controlado que se deseja exista e se traduza num retorno satisfatório. 

Nesta situação espera-se que a taxa de retorno seja superior ao custo total desse financiamento. 

 

 

 

2.3.3. Importância de uma estrutura de capital adequada 

 

 Como foi anteriormente referido, a estrutura de capital de uma organização pode ser descrita 

como o peso relativo que o valor do seu capital próprio e o valor de mercado da sua dívida têm no 

capital total da empresa. Assim, não havendo certezas que existia ou não uma estrutura ótima, caberá 

a cada organização encontrar o melhor valor para cada uma das componentes do seu capital. A 
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organização deve encontrar uma estrutura de capital adequada, maximizando o valor da empresa no 

mercado, assim como conseguindo uma boa posição para os acionistas da mesma (Vieto & 

Maquieira, 2010).  

 Esta estrutura de capital adequada requer conhecer e analisar formas de financiamento 

diversificadas para que seja possível uma escolha conscienciosa daquelas que melhor se adaptam às 

necessidades da organização em causa. As fontes de financiamento mais utilizadas variam com a 

dimensão da empresa e também com o decorrer do tempo. 

 As tomadas de decisões relativas à estrutura de capital são de extrema importância porque 

influenciam o custo de capital, o valor de mercado das ações da instituição e as decisões de 

investimento futuras. Se a instituição conseguir encontrar uma estrutura de capital que se considere 

adequada poderá resultar num menor custo de capital, o que será bastante vantajoso para a empresa, 

podendo até abrir portas no que respeita a investimentos que sejam encontrados. Desta forma, uma 

estrutura de capital adequada permitirá tornar o custo de capital menor, possibilitando novos 

investimentos que, consequentemente, aumentarão a riqueza dos acionistas da instituição. 

 Será também necessário ter em conta a influência externa que pode existir sobre a estrutura 

de capitais de uma organização. A aceleração da globalização e a evolução tecnológica resultaram 

numa maior competitividade internacional, o que levou a grandes alterações na economia mundial. 

Assim, a estrutura financeira de uma empresa pode depender mais do sistema financeiro e dos 

costumes financeiros do país do que das suas próprias características e decisões (Comissão Europeia, 

2000).  

 Considerando que existe uma influência externa e apesar da extrema importância de uma 

estrutura de capital adequada e de todos os estudos teóricos que foram desenvolvidos ao longo do 

tempo, torna-se sempre uma tarefa extremamente complicada para administradores e diretores 

financeiros as tomadas de decisões. Estas decisões têm de ter em consideração prazos, juros e taxas 

associadas e forma de amortização, sendo que alguns dos fatores não são fáceis de prever, 

dificultando ainda a sua análise. Para além disso, as decisões de gestão financeira carregam uma 

interligação forte com várias variáveis como é o caso do risco e do retorno, obrigando a uma visão 

abrangente, conhecedora e consciente sobre as várias alternativas (Batista, Siqueira, Novaes, & 

Figueiredo, 2005). 

 Desta forma, uma estrutura de capital adequada depende de empresa para empresa e de 

todas as suas especificidades assim como de todos os agentes envolvidos nas decisões financeiras. 
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Assim sendo, a estrutura de capital adequada demonstra-se importante para o equilíbrio da gestão 

financeira de uma empresa e, consequentemente, para o seu crescimento.  

 

 

 

2.3.4. A estrutura de capital ótima 

 

 A importância de uma estrutura de capital adequada é inquestionável. Como analisado 

anteriormente, a estrutura adequada dependerá de empresa para empresa e de todas as suas 

características e circunstâncias envolventes.  

 Como poderemos ver mais à frente na exploração dos diferentes modelos teóricos, as 

perspetivas estudadas e justificadas assim como as opiniões dos estudiosos foram tomando direções 

diferentes existindo teorias que defendem a existência de uma estrutura ótima de capital e outras que 

negam essa existência. No culminar de todos estes estudos e também em estudos mais recentes 

conclui-se que não se consegue afirmar ou negar a existência de uma estrutura ótima. 

 Uma estrutura de capital ótima permite à empresa atingir o seu valor máximo, conseguindo 

para isso atingir valores mínimos no que respeita aos seus custos de capital. Para que essa estrutura 

ótima fosse atingida, seria uma combinação perfeita entre capitais próprios e alheios, que tornaria o 

CMPC o mais baixo possível. No entanto, Gitman (1997) defende que não importa apenas o lucro 

líquido para a maximização do valor da empresa. O aumento do nível de endividamento gera um 

maior risco para os proprietários, levando muitas vezes ao aumento dos prémios de risco exigidos. 

Isto porque com o aumento da alavancagem financeira existe um aumento nos prémios de risco 

associados ao capital. Assim, quando falamos em maximização do valor da empresa temos de ter 

em consideração o retorno, mas também o risco assumido. 

 Importa salientar que para além das quantidades ideais de capital alheio e próprio, é 

necessário olhar para as fontes de financiamento utilizadas dentro de cada modalidade isto porque 

cada uma delas terá características diferentes que trarão valores diferentes à empresa. Uma estrutura 

de capital ótima carregaria imensas decisões também otimizadas como é o caso das fontes de 

financiamento, o que torna a existência de uma estrutura ótima real muito mais complicada (Augusto, 

2006).  

 O valor da empresa é influenciado pela proporção de capital alheio e capital próprio, pelo 

risco que a empresa assume e também pelas fontes de financiamento utilizadas. Um valor ótimo para 
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a estrutura de capital será uma combinação perfeita entre todas estas componentes para que o 

equilíbrio entre todas resulte num menor CMPC e na maximização do valor da organização. Desta 

forma, ainda hoje não existe consenso sobre qual será a estrutura ótima. Todas as decisões de gestão 

financeira têm de ser tomadas tendo em conta inúmeros fatores e tendo por base a análise de todas 

as opções possíveis. 

 Deste modo, espera-se que cada empresa consiga, com base em leis gerais, optar por fontes 

de financiamento que permitam encontrar o ponto ótimo entre capital próprio e alheio, com o menor 

custo possível, para maximizar o seu valor, gerando riqueza aos seus proprietários. 

 

 

 

2.3.5. Modelos teóricos sobre a estrutura de capital 

 

 Desde o clássico estudo teórico de Modigliani e Miller (1958), que o tema da estrutura de 

capitais foi analisado intensivamente por outros estudiosos do domínio das finanças empresariais. 

Assim, torna-se importante fazermos um estudo cronológico das diferentes teorias que têm sido 

elaboradas ao longo dos anos. 

 

 

2.3.5.1. Teoria Clássica 

 

 A Teoria Clássica defende que o valor da empresa é maximizado quando a estrutura de capital 

é ótima e o custo de capital minimizado. Assim, o capital próprio e o capital alheio combinados 

perfeitamente resultavam na estrutura de capital ótima para cada empresa. Esta teoria foi defendida 

por Durand (1952) e até ao final da década de 50, esta teoria era tida como a única corrente credível. 

 Os seguidores desta corrente defendem que o custo de capital se mantém estável até um 

determinado nível de endividamento. Quando esse nível de endividamento é atingido, o custo do 

capital aumenta em função do risco. Segundo esta visão, a minimização do custo médio ponderado 

de capital determinaria a estrutura de capital ótima. O custo médio ponderado de capital diminui à 

medida que o capital alheio aumenta porque o custo do capital próprio é maior. Assim, quando o 

capital alheio representa uma percentagem significativa, estamos a diminuir o custo de capital e a 

caminhar para uma estrutura de capital ótima (Durand, 1952). 
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 Resumidamente, esta teoria baseia-se essencialmente nos seguintes pressupostos: 

 O aumento dos juros origina uma redução de impostos sobre o rendimento, resultando 

num custo de capital alheio menor do que o custo do capital próprio. (Este custo é 

constante até um determinado nível de endividamento.) 

 À medida que o endividamento aumenta, o risco também aumenta, implicando uma 

necessidade de um rendimento superior relativamente ao capital próprio para que haja 

uma compensação, ou seja, o custo do capital próprio aumenta com o risco (Jorge & 

Armada, 2000). 

 Assim, a Teoria Clássica resume-se na afirmação da existência de uma estrutura de capitais 

ótima que maximiza o seu valor quando o custo do capital é minimizado. 

 

 

2.3.5.2. Modigliani e Miller (1958 e 1963) 

 

 Modigliani e Miller (1958) foram os grandes impulsionadores sobre os estudos teóricos 

centrados na estrutura de capitais. Com a publicação de “The cost of Capital, Corporation Finance, 

and the Theory of Investment”, Modigliani e Miller (1958) vieram opor-se à Teoria Clássica.  

 Modigliani e Miller (1958) opunham-se ao que até ao momento se considerava ser correto. 

Uma vez que a sua teoria contradizia o pensamento em vigor, os autores, os autores necessitaram 

de sustentar de forma consistente a sua teoria (Jorge & Armada, 2000). Modigliani e Miller (1958) 

basearam a sua abordagem em várias condições entre as quais a existência de mercados de capitais 

perfeitos e completos, onde não existem custos de transferência de títulos nem custos de falência; a 

ausência de impostos e a mobilidade do comportamento dos agentes económicos (a informação 

sobre todas as alterações seria de livre acesso a todos os investidores).  

 A primeira proposição proposta por Modigliani e Miller (1958) mostra-nos que as empresas 

que se encontrassem em equilíbrio e num mercado de capitais perfeito tinham um custo médio 

ponderado de capital e o seu valor independentes da estrutura de financiamento da empresa. 

Modigliani e Miller (1958) defenderam que o valor da empresa dependeria essencialmente das suas 

decisões de investimento. Assim, conclui-se que as decisões de financiamento são independentes das 

decisões de investimento.  

 No que respeita à segunda proposição, Modigliani e Miller (1958) afirmam que a taxa de 

retorno das ações de uma empresa financiada apenas por capitais próprios e de uma empresa 
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financiada por capitais próprios e alheios são iguais, tendo esta um prémio acrescido como 

consequência do risco assumido. Os autores defendem que este prémio não beneficia os acionistas 

porque apenas recompensa os mesmos pelo risco. Desta forma, as empresas não poderão beneficiar 

nem prejudicar os seus acionistas como consequência das suas opções à sua estrutura de capitais 

(Augusto, 2006). 

  Apesar dos prossupostos assumidos pelos autores não serem representativos do mundo 

empresarial real, Weston (1989) acredita que este estudo exerceu uma enorme influência sobre a 

economia financeira. 

 Mais tarde, em 1963, Modigliani e Miller fizeram uma revisão ao seu primeiro trabalho, onde 

passaram a incluir o efeito dos impostos sobre o rendimento das empresas (Modigliani & Miller, 

1963). Nesta revisão, os autores reconheceram o facto do financiamento através de rendimentos 

alheios representar um benefício fiscal. Estas novas considerações influenciaram a proposição I 

anteriormente exposta, da seguinte forma: o valor de mercado da empresa passa a depender da sua 

estrutura de capitais. O valor da empresa passou a depender também dos benefícios fiscais 

resultantes da utilização de capital alheio (Rogão, 2007). Desta forma, Modigliani e Miller 

concordaram com a existência de uma estrutura ótima de capitais que minimiza o custo de capital e 

maximiza o valor de mercado da empresa (Jorge & Armada, 2000). Relativamente à segunda 

proposição, mantêm a mesma opinião: o aumento do endividamento da empresa cria um crescimento 

do rendimento esperado proveniente do capital próprio (Modigliani & Miller, 1963).  

 Desta forma, a revisão sobre a primeira teoria já se tornou um puco mais realista, trazendo 

um pouco mais de consistência à base teórica apresentada por Modigliani e Miller. 

 

 

2.3.5.3. Miller (1977) 

 

 A estrutura ótima de capitais volta a ser estudada por Miller (1977) que mais uma vez defende 

a irrelevância da estrutura de capitais para o valor da empresa. Miller acrescentou à teoria inicialmente 

desenvolvida por ele e por Modigliani os impostos pessoais dos investidores. Em 1977, Miller conclui 

que o valor de uma empresa endividada é igual ao valor de uma empresa sem capital alheio.  

 Miller assumiu os seguintes pressupostos: 

 Não existência de risco associado ao endividamento; 

 Não existem custos de agência, de falência nem de transação; 
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 Existência de impostos (sobre particulares e empresas); 

 A taxa de imposto sobre particulares é superior à taxa que incide sobre os rendimentos 

provenientes de ações.  

Ao incluir os impostos particulares, Miller (1977) defende que o valor dos benefícios fiscais 

esperados do endividamento se altera. O autor defende que as vantagens fiscais do financiamento 

através de capital alheio em comparação com o capital próprio dependem da taxa de imposto sobre 

os gastos de capital, das taxas de impostos sobre os particulares e da taxa de imposto sobre as 

empresas (Jorge & Armada, 2000). 

Miller (1977) defende portanto que o financiamento com capital alheio ou com capital 

próprio se torna indiferente, visto o seu custo ser semelhante. 

 

 

2.3.5.4. Teoria Trade-Off 

 

 A Teoria Trade-Off é uma das teorias que emergiram após os estudos iniciais de Modigliani e 

Miller (1958). Esta teoria sugere um equilíbrio entre os custos e os benefícios fiscais do endividamento 

(Jorge & Armada, 2000). 

 O benefício fiscal resultante da dívida é combinado com o efeito negativo que a mesma 

transporta quando falamos dos custos de falência a que está associada, isto porque à medida que o 

grau de endividamento é maior, a probabilidade de falência também aumenta (Miller, 1977). Um dos 

pontos mais estudados sobre a estrutura de capitais das empresas é a necessidade da política de 

endividamento necessitar de um equilíbrio entre o valor atual das vantagens fiscais resultantes do 

pagamento de juros e o valor atual dos custos de falência.  

 Quando nos referimos a custos de falência estamos a referir-nos a custos relacionados com 

um nível de endividamento elevado. Os custos esperados de falência dependem da probabilidade de 

vir a ocorrer efetivamente falência da empresa e dos custos de falência em si que podem ser diretos 

ou indiretos. O economista Warner (1997) explanou quais seriam os custos diretos e indiretos, 

separando-os da seguinte forma: os custos diretos incluem todos os gastos administrativos e legais, 

como as custas judiciais, o pagamento de honorários, os gastos legais e ainda o valor do tempo de 

trabalho dos gestores despendido na falência; os custos indiretos incluem as vendas e lucros perdidos 

assim como a dificuldade/incapacidade na obtenção de crédito. 
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 Como vimos, o rácio de endividamento ideal para uma empresa encontra-se num equilíbrio 

entre os benefícios fiscais marginais e os custos marginais de falência (considerando constante os 

seus ativos e os seus investimentos)  (Vieira, 2013). Assim, esta teoria defende a existência de uma 

estrutura ótima de capitais, onde o valor da empresa é maximizado e existe um trade-off entre os 

custos de falência e os benefícios fiscais provenientes do capital alheio. Neste contexto, as empresas 

devem analisar a percentagem de capital alheio e capital próprio e fazendo a mesma variar até que 

se encontre um nível de endividamento ótimo (Myers S. C., 1984). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 A base da teoria Trade-off  prende-se com o facto de os custos de falência serem significativos 

o suficiente para que tenham que ser considerados e, também, pelo facto das vantagens fiscais 

beneficiarem os investidores (Jorge & Armada, 2000). 

 Os primeiros autores a desenvolver um trabalho que relacionava os custos de falência e as 

vantagens fiscais do endividamento foram Baxter (1967) e Kraus e Litzenberger (1973). Estes autores 

defendiam que a estrutura ótima de capitais resultava da igualdade entre as vantagens fiscais do 

aumento do endividamento e os custos esperados de falência. 

 

 

Valor da empresa 

apenas financiada por 

capital próprio 

Valor de mercado 
da empresa 

Benefícios fiscais provenientes 
do capital alheio 

Capital alheio Nível ótimo 

Custos do endividamento 

Figura 1 – Gráfico ilustrativo do valor ótimo de capital alheio na teoria de Trade-off  (reproduzido de Myers S. C., 1984) 
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2.3.5.5. Custos de Agência  

 

 Os custos de agência resultam do relacionamento entre acionistas (proprietários da empresa), 

credores (outros investidores) e gestores. A interação destas três entidades pode resultar em conflitos 

de interesse, o que trará então os custos de agência. Jensen e Meckling (1976) deram um contributo 

fundamental para o estudo desta teoria. Os autores apontaram o facto de os conflitos de interesse se 

verificarem entre acionistas e gestores e entre acionistas/gestores e credores. 

 Relativamente aos conflitos entre acionistas e gestores, quando os gestores de uma empresa 

não têm a totalidade do capital da empresa, existem objetivos diferentes para gestores e acionistas. 

Assim as decisões dos gestores podem, por vezes, resultar em desvantagens para a empresa e 

consequentemente para os acionistas. No entanto, essas mesmas decisões podem ser justificadas 

por algum motivo pessoal, refletindo a dificuldade da separação entre propriedade e gestão da 

empresa (Jensen & Meckling, 1976). Destes conflitos de interesses entre acionistas e gestores 

poderão resultar em custos de agência. Tendo em conta a existência destes custos, o valor de uma 

empresa pode ser maximizado quando o valor destes custos é minimizado, ou seja, a análise dos 

custos de agência pode ser aplicada na determinação de uma estrutura de capital ótima (Jorge, 

1997). Como opção de solução, Jensen (1986) defende que recorrer ao endividamento pode reduzir 

os custos de agência porque serão reduzidos os fluxos de caixa disponíveis, o que dará uma menor 

margem para utilizações indevidas por parte dos gestores. 

  Para além dos conflitos entre acionistas e gestores, temos os conflitos entre credores e 

acionistas/gestores que, neste caso, são resultantes do endividamento. O endividamento é visto pelos 

acionistas como uma oportunidade de captar alguma riqueza dos seus credores quando optam por 

projetos de risco elevado, aumentando assim a probabilidade de falência (Jensen & Meckling, 1976). 

Estes mesmos projetos poderão então resultar numa redução dos ganhos esperados pela empresa, 

implicando uma redução do seu valor de mercado – custos de agência (Jorge & Armada, 2000). 

 A estrutura ótima de capital resultaria, nesta situação, do equilíbrio entre estes custos de 

agência (resultantes do endividamento) e as vantagens fiscais (Jorge & Armada, 2000).  

 De um modo geral, maior parte dos economistas reconhece os problemas de agência. Apesar 

disso, existe ainda uma grande dificuldade em quantificar estes custos (Jorge & Armada, 2000). Pela 

análise feita a inúmeros artigos e livros, foi verificado que em muitos casos os custos de agência não 

são abordados de forma independente. A Teoria Trade-Off, abordada anteriormente, é baseada em 

diferentes pontos de vista e estudos que incluem desde os impostos sobre os rendimentos até ao 
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custo de falência e agência e que, de uma forma ou de outra, procuram um equilíbrio ótimo com um 

valor ideal de endividamento. Assim, a teoria Trade-Off  e o conceito dos custos de agência podem 

fundir-se em algumas análises. No entanto, neste estudo foram separadas de forma a poderem ser 

estudadas mais detalhadamente. 

 

  

2.3.5.6. Teoria da Sinalização e Assimetria de Informação 

 

 Apesar das várias abordagens já referidas, podemos agora, de forma complementar a tudo o 

que já foi apresentado, tratar do reconhecimento das assimetrias de informação existentes no 

mercado entre os administradores (insiders) e os investidores em geral (outsiders). Esta nova temática 

permitiu alargar em muito o tema da estrutura de capital (Augusto, 2006). 

 Nesta abordagem acredita-se que os administradores possuem uma maior e melhor 

informação do que os investidores atuais e futuros relativamente à situação atual da empresa e às 

perspetivas para o futuro, resultando então em assimetrias de informação.  

 No contexto das assimetrias de informação, foi impulsionada a Teoria da Sinalização pelos 

economistas Ross (1977) e Leland e Pyle (1977). A Teoria da Sinalização desenvolve-se tendo por 

base dois pontos essenciais: 

 Interação entre as decisões de investimento e a escolha das fontes de financiamento 

 Transmissão de informação ao mercado de acordo com as fontes de financiamento 

selecionadas. 

 A Teoria da Sinalização defende que as decisões relativas à estrutura de capital integram um 

excelente instrumento de sinalização de informação do interesse dos investidores. Assim, esta 

abordagem salienta que as alterações na estrutura de capital de uma empresa enviam informação 

ao mercado sobre as situações futuras esperadas. Os investidores atuais e futuros tendem a analisar 

e inferir informações sobre a qualidade de uma empresa através dos sinais que transparecem através 

do endividamento da mesma (Vieira, 2013). Por norma, as empresas com maiores dificuldades 

financeiras são as que apresentam um nível de endividamento menor pois não terão facilidade para 

fazer face à dívida e às respetivas despesas associadas (Vieira & Novo, 2010). 

  

2.3.5.7. A hipótese da Pecking Order 
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 Uma outra teoria amplamente debatida sobre a estrutura de capitais é a Hipótese da Pecking 

Order que afirma que quando uma empresa tem perspetivas de investimentos, esta segue uma 

hierarquia de preferência na escolha das suas fontes de financiamento de acordo com o seu custo 

(Vieira, Pinho & Oliveira, 2013). 

 Tendo por base abordagens que admitem a assimetria da informação e até os custos de 

agência, a Teoria da Pecking Order defende que as empresas preferem o autofinanciamento (sem 

influência da assimetria de informação) em detrimento a fundos externos. Caso seja necessário 

recorrer a fundos externos existe uma preferência pelo capital alheio, ficando como última opção a 

emissão de novas ações (Myers S. C., 1984). 

 Uns dos principais impulsionadores desta hipótese foram Myers e Majluf (1984) que 

estabeleceram os seguintes pressupostos:  

 A empresa detém ativos e oportunidades de investimento reais, que serão financiadas 

pela emissão de ações (de forma parcial ou total); 

 O autofinanciamento corresponde ao valor do capital próprio relativo ao financiamento; 

 Os gestores estão mais informados que os investidores (assimetria de informação); 

 Não existem custos associados à emissão de títulos.  

 

 Os autores concluíram que, no caso de emissão de dívida, é preferível a emissão de dívida 

isenta de risco do que com risco quando é necessário financiamento para alguma oportunidade de 

investimento, pois ficam com a oportunidade de realizar projetos rentáveis. Em caso de alguma 

necessidade adicional, a empresa irá precisar de recorrer à dívida com risco. Em último recurso, caso 

mesmo assim não seja suficiente, poderemos estar perante emissão de ações para uma necessidade 

de investimento que ultrapasse as possibilidades da empresa apenas com emissão de dívida (Myers 

& Majluf, 1984). A emissão de ações será sempre a última opção porque o valor de mercado da 

empresa tende a diminuir sempre que são emitidas ações, o que não traz qualquer tipo de vantagem 

para a empresa. 

 Devido às possíveis assimetrias de informação, a emissão de ações pode ainda ter variações 

conforme os títulos estejam subavaliados ou sobreavaliados pelo mercado. Caso haja uma emissão 

de ações e as mesmas estejam subavaliadas, os novos acionistas verão a sua riqueza aumentar e os 

acionistas antigos irão ver a sua riqueza diminuir. Caso as ações estejam sobreavaliadas, o processo 

é inverso (Myers & Majluf, 1984). 
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 Com base nesta teoria, podemos concluir que as empresas que possuem uma elevada 

capacidade de gerar resultados têm baixos níveis de endividamento resultante de capital alheio pois 

não têm necessidade de recorrer a recursos externos, preferindo assim os fundos internos – 

autofinanciamento (Rajan & Zingales, 1995). 

 Segundo Myers (1984), a estrutura de capital ótima não resulta de um nível de endividamento 

ideal, mas sim de um efeito acumulado das decisões tomadas de financiamento que refletem uma 

determinada ordem hierárquica nas fontes de financiamento selecionadas, tentando minimizar os 

custos originados pela assimetria de informação. 

 

 

2.3.5.8. Teoria do Market Timing 

 

 Ao longo dos anos, a estrutura de capitais foi sempre sendo estudada e foram surgindo 

inúmeras abordagens e diferentes pontos de vista. Uma das últimas correntes associadas a esta 

temática é a Teoria do Market Timing que surgiu de um estudo levado a cabo por Baker e Wurgler 

(2002). 

 Segundo Baker e Wurgler (2002), a estrutura de capitais de uma empresa resulta da 

acumulação nas várias tentativas passadas de aproveitamento de timings de mercado feitas pelos 

seus gestores. Estes timings correspondem a momentos em que as ações da empresa então 

subavaliadas ou sobreavaliadas no mercado: quando as ações são sobreavaliadas, os gestores 

recorrem a emissões das mesmas e quando estão subavaliadas, os gestores optam por comprá-las 

(Rogão, 2007). 

 A Teoria do Market Timing defende que as decisões dos gestores sobre o financiamento são 

tomadas em função de condições externas à empresa. Como já foi mencionado, a avaliação das 

ações de uma empresa pode variar consoante as expectativas dos investidores: expectativas negativas 

correspondem a uma subavaliação das ações e expectativas positivas correspondem a uma 

sobreavaliação das mesmas (Baker & Wurgler, 2002). 

 

 Como foi referido inicialmente, o tema da estrutura de capitais foi analisado intensivamente 

por inúmeros teóricos de Economia e Finanças. A estrutura de capital está, ainda hoje, longe de um 

consenso por parte dos economistas. Os desenvolvimentos aos estudos já feitos vão decorrendo e 

extraem-se conclusões que geram sempre polémica. Todas as contradições e discordâncias existentes 



 

21 

devem-se ao facto de muitas ideias não serem comprovadas empiricamente. No entanto, foram 

abordadas as ideias principais dos últimos anos para que seja percetível o vasto território que esta 

temática pode abranger.   

 

 

 

2.3.6. Determinantes da estrutura de capital 

 

 As teorias anteriormente abordadas permitiram um conhecimento das correntes teóricas 

elaboradas e estudadas pelos economistas. No entanto, ao longo dos tempos foram desenvolvidos 

inúmeros estudos empíricos com a finalidade de serem apurados os principais determinantes da 

estrutura de capital. 

 Titman e Wessels (1988) defendem que as teorias de determinantes da estrutura de capital 

deveriam ser desenvolvidas tendo em conta as características das empresas em análise, utilizando-

as como fator decisivo da estrutura de capital. Para cada empresa os custos e ganhos provenientes 

do financiamento podem diferir consoante as suas próprias características, não sendo por isso o mais 

correto apontar para teorias gerais, mas sim existir uma análise das características de cada empresa 

em particular. 

 Neste sentido, torna-se indispensável analisar alguns dos principais determinantes que têm 

sido estudados e as conclusões sobre os mesmos para que seja percetível a veracidade dos modelos 

teóricos. Em cada trabalho desenvolvido os determinantes da estrutura de capital das empresas a ser 

abordados têm obviamente de ser limitados e, assim, iremos abordar os determinantes comumente 

mais analisados: dimensão, crescimento, risco de negócio (volatilidade), rendibilidade, vantagens 

fiscais não provenientes do endividamento e tangibilidade. 

 

 

2.3.6.1. Dimensão 

  

 A dimensão da empresa é um dos fatores mais apontados como influenciador da estrutura 

de capital. Esta variável foi testada em vários estudos esperando-se que esta se relacione 

positivamente com o endividamento, ou seja, quanto maior uma empresa maior o seu grau de 

endividamento. Alguns autores suportam esta ideia pelo facto de empresas maiores terem maior 
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acesso a recursos financeiros (Famá & Perobelli, 2003). Para além disso, os autores defendem que 

empresas maiores apresentam uma maior diversidade de negócios, tornando menor a probabilidade 

de a empresa incorrer em custos de insolvência financeira. 

 Em 1975, Scott e Martin defenderam uma relação positiva entre o endividamento e a 

dimensão de uma empresa. Uns anos mais tarde, Ferri e Jones (1979) levaram a cabo um estudo 

nos EUA onde foram analisados os valores dos ativos totais, vendas totais, nível médio das vendas e 

dos ativos. Os autores concluíram também que o endividamento e a dimensão da empresa se 

relacionavam diretamente. 

 Titman e Wessels (1988) investigaram os determinantes da estrutura de capital recorrendo a 

dados de empresas norte-americanas e concluíram que a relação entre o endividamento e a dimensão 

pode ter duas abordagens: as empresas de maior dimensão apresentam uma diversificação das áreas 

de negócio o que lhes permite aumentar a sua capacidade de endividamento, por outro lado, os 

custos de falência fixos permitem uma diminuição do custo total do endividamento. 

 Na década de 90, Rajan e Zingales (1995) desenvolveram um trabalho incluindo os países 

do G7 (Alemanha, Canadá, EUA, França, Itália, Japão e Reino Unido) e concordaram com a hipótese 

de relação positiva entre o endividamento e a dimensão de uma empresa já assegurada por vários 

estudos anteriores. Mais ainda, os autores também relacionaram a dimensão das empresas com a 

probabilidade de falência das mesmas, concluindo que quanto maior a empresa menor a 

probabilidade de falência. 

 Em 2001, Jorge e Armada (2001) analisaram grandes empresas portuguesas onde 

concluíram que não poderiam afirmar que a dimensão de uma empresa era determinante para a sua 

estrutura de capital. Apesar disso, os autores ressalvam que este mesmo resultado se pode dever ao 

facto de a amostra considerada conter apenas grandes empresas no contexto português. Para além 

disso, Jorge e Armada (2001) indicam que, caso a sua amostra incluísse uma maior variedade de 

empresas portuguesas relativamente à sua dimensão, esperariam que a variável dimensão se 

demonstrasse significativa na determinação da estrutura de capital. 

 Nos últimos 15 anos, existem vários estudos que apontam também para uma relação positiva 

entre o tamanho de uma empresa e o seu grau de endividamento. Em 2003, um estudo realizado 

por Famá e Perobelli (2003) incluiu o México, a Argentina e o Chile e verificou que, nas empresas 

mexicanas, o endividamento de longo prazo estava relacionado de forma positiva com a dimensão. 

Serrasqueiro e Nunes (2008) e Vieira e Novo (2010) chegaram a conclusões semelhantes: a 

capacidade de endividamento aumenta à medida que a empresa aumenta, possivelmente devido à 
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menor probabilidade de insolvência. No ano de 2010, Ferreira e Couto (2010) obtiveram resultados 

significativos nas várias regressões em que contabilizaram a variável dimensão. Os autores 

defenderam ainda que quando a dimensão foi analisada pelo número de trabalhadores os resultados 

apontam para uma relação positiva com o endividamento de curto, médio e longo prazo. Quando a 

variável foi indicada pelo volume de negócios verifica-se uma relação negativa com o endividamento 

de médio e longo prazo. Na análise feita por Matias, Baptista e Salsa (2015) verificou-se também que 

a dimensão se relaciona positivamente com o endividamento. 

 A dimensão é um dos fatores mais estudados e testados pelos economistas não tendo sido 

sempre traduzida por uma relação positiva com o endividamento. Alguns autores chegaram mesmo 

a obter uma relação negativa como foi o caso de Gupta (1969) apesar de esperar uma relação 

positiva. Remmers, Stonehill, Wright e Beekhuisen (1974) afirmaram que a dimensão não é 

significativa, mas que este mesmo resultado se poderia dever ao facto de todas as empresas 

analisadas serem consideradas grandes empresas. 

 Desta forma, pode-se verificar que, apesar de uma diversidade de resultados, a maior parte 

das análises desenvolvidas apontam para uma relação positiva entre a dimensão de uma empresa e 

o seu grau de endividamento. 

 

 

2.3.6.2. Crescimento 

 

 O crescimento de uma empresa enquanto determinante da sua estrutura de capital é alvo de 

duas teorias que se contrapõem e que têm gerado algumas polémicas em diferentes estudos 

empíricos desenvolvidos. Neste caso, torna-se importante abordar os dois pontos de vista de forma a 

perceber de que forma os mesmos são justificados. 

 A corrente que defende uma relação negativa entre o crescimento de uma empresa e o seu 

nível de endividamento acredita que quanto maior for a oportunidade de crescimento de uma 

empresa, menor o nível de endividamento que ela irá contrair porque o rápido crescimento poderá 

indicar incertezas sobre ganhos futuros. Desta forma, os defensores desta corrente acreditam que as 

empresas em expansão não irão recorrer a capital alheio. 

 Myers (1977) concluiu que as empresas mais endividadas tendem a não aceitar 

oportunidades de investimento mesmo que rentáveis, defendendo que a dívida numa empresa em 

crescimento pode resultar num abrandamento do crescimento. Assim o autor acreditava que as 
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empresas em crescimento tendem a possuir níveis de financiamento mais baixos. No seguimento 

deste pensamento, Titman e Wessels (1988) declararam acreditar que empresas que esperassem 

um crescimento futuro privilegiavam o capital próprio como fonte de investimento, resultando assim 

numa relação negativa entre o crescimento e o endividamento. Apesar disso, os autores não 

conseguiram encontrar relação entre esse crescimento futuro e o nível de endividamento, justificando 

esta situação com a possibilidade de o seu modelo poder não ser o mais adequado. 

 Em 1983, Bradley, Jarrel e Kim (1983) estudaram algumas empresas industriais dos EUA e 

concluíram que o crescimento e o endividamento se relacionavam de forma negativa. Assim como 

Bradley, Jarrel e Kim (1983), muitos outros estudiosos chegaram à mesma conclusão de relação 

inversa entre o crescimento e o endividamento de uma empresa entre os quais podemos destacar 

Harris e Raviv (1991) e Rajan e Zingales (1995) que chegaram a esta mesma conclusão relativamente 

aos países do G7 e ainda Balakrishnan e Fox (1993) que apesar de a relação negativa encontrada, 

esta verificou-se significativamente fraca. 

 No entanto, existem várias pesquisas empíricas que resultaram na conclusão oposta, 

afirmando a relação direta entre o crescimento e o endividamento. Toy, Stonehill, Remmers, Wrigh e 

Beekhuisen (1974) afirmaram que o crescimento seria, de facto, um determinante da estrutura de 

capital de uma empresa. Os autores acreditavam que as empresas com maiores taxas de crescimento 

dos seus ativos teriam um grau de endividamento maior. Esta situação verificar-se-ia pelo menos até 

a empresa conseguir assegurar com capitais próprios os investimentos pretendidos. Em 1989, Baskin 

(1989) assegurou que as empresas que têm capacidade de investimento aumentam o endividamento 

quando se deparam com falta de fundos internos. Assim, espera-se uma relação positiva entre as 

oportunidades de crescimento e o nível de endividamento.  

 Thies e Klock (1992) defendem que as empresas que se encontram em crescimento não têm 

acesso a fundos internos suficientes para financiar todos os investimentos pretendidos, sendo 

obrigadas a recorrer a capital alheio. Assim, estes economistas acreditam que o crescimento de uma 

empresa estará sempre positivamente relacionado com o endividamento, pois para que o crescimento 

continue será necessário sempre investimento. Para Jorge e Armada (2001), a taxa de crescimento 

(medida pelo ativo total líquido) representa sem dúvidas um determinante do nível de endividamento 

das empresas e a relação encontrada é positiva. 

 Para além de relações assertivamente positivas e negativas, também já existiram estudos 

empíricos onde o crescimento da empresa não se verificou influenciável no endividamento da 
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empresa, ou seja, na sua estrutura de capital. Temos como exemplo desta situação o estudo de Couto 

e Ferreira (2010) e Vieira e Novo (2010). 

 No caso do crescimento, existem diversos estudos com diferentes conclusões, sendo que a 

interpretação da relação entre o crescimento e o endividamento e a sua significância ainda não são 

muito claras. Um dos fatores que se desconfia causar tanta diversidade nos resultados obtidos é a 

escolha do atributo para se estudar o crescimento que varia de estudo para estudo (Jorge & Armada, 

2001). 

 

 

2.3.6.3. Risco de negócio (Volatilidade) 

 

 O risco de negócio como determinante da estrutura de capital é um dos pontos mais 

estudados e mais incluídos em estudos empíricos na busca de respostas consistentes. A maioria dos 

autores que estuda o risco de negócio como influência do endividamento considera a hipótese de 

uma relação negativa devido aos custos de agência e falência. No entanto, nas considerações desta 

variável nos estudos empíricos têm sido usados diferentes indicadores devido à dificuldade em medir 

o risco, o que, em alguns casos, pode resultar em resultados díspares (Novo, 2009). 

 Em 1974, Toy et al. (1974) consideraram como hipótese a relação negativa entre os 

resultados com grande variabilidade e o endividamento, que resultaria do risco de falência. Apesar da 

sua hipótese, os autores concluíram que a relação existente no seu estudo empírico era positiva. 

 Ferri e Jones (1979) também analisaram o risco como determinante da estrutura de capital 

e consideraram-no um dos fatores mais importantes, esperando uma relação negativa com o 

endividamento. No entanto, os autores concluem que quando o risco é medido pela variabilidade dos 

resultados operacionais não encontram uma relação entre as duas variáveis, não se refletindo o risco 

do negócio como um influenciador do endividamento da empresa. Por outro lado, quando o risco é 

avaliado através do grau de alavancagem operacional, as conclusões refletem uma relação negativa 

como esperavam inicialmente. 

 Na década de 90, Thies e Klock (1992) associaram o risco de negócio à teoria Trade-Off e 

concluíram que a variabilidade dos resultados estava inversamente relacionada com o endividamento 

de longo prazo e diretamente relacionada com o de curto prazo. Isto é, as empresas com maior 

variabilidade de resultados utilizam menos capital alheio, podendo recorrer a este numa perspetiva 

apenas de curto prazo. 
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 Para Jorge e Armada (2001), o risco de negócio, medido neste estudo por mais do que uma 

variável, não se demonstrou significativamente determinante do endividamento e, por sua vez, da 

estrutura de capital da empresa. Em 2010, no trabalho desenvolvido por Vieira e Novo apenas 

conseguiram os resultados esperados relativamente ao endividamento de curto prazo, onde apuraram 

uma relação negativa com o risco. E, no que respeita ao endividamento de médio e longo prazo, 

obtiveram uma relação positiva ao contrário do que esperavam. Vieira e Novo (2010) afirmam que, 

apesar de não esperarem estes resultados, alguns autores já tinham obtido estes mesmos resultados. 

Também Couto e Ferreira (2010) obtiveram resultados que indicavam uma relação positiva que 

sugeria que as empresas com maior risco são também as mais endividadas. 

 Assim como os fatores anteriormente analisados, existem diferentes resultados encontrados 

dependendo da amostra e da variável escolhida para analisar o determinante em questão. No caso 

do risco é muitas vezes medido através da variabilidade dos resultados que é representado em muitos 

estudos pelo desvio-padrão e pelo coeficiente de variação dos resultados. Apesar da hipótese colocada 

ser praticamente sempre uma relação negativa entre o risco e o endividamento, muitas vezes as 

conclusões foram contra o esperado inicialmente. A hipótese colocada pela maioria dos autores é 

sustentada pelo facto de um maior risco implicar uma menor capacidade de cumprir os 

compromissos assumidos, incluindo os custos do endividamento. 

 

 

2.3.6.4. Rendibilidade 

 

 A teoria de Pecking Order defende que as empresas seguem uma hierarquia no que diz 

respeito aos meios de financiamento. Por esta razão, esta teoria defende ainda que as empresas 

preferem lucros para posteriormente se autofinanciarem. Desta forma, a retenção de lucros é 

preferível ao recurso a capital alheio, sendo então a capacidade da empresa de gerar lucros 

importante para a sua estrutura de capitais (Titman & Wessels, 1988). Assim, a rendibilidade de uma 

empresa, que tem como objetivos medir a capacidade da empresa de gerar lucros, torna-se 

importante como determinante da estrutura de capital. 

 Relativamente à rendibilidade como influenciadora do endividamento de uma empresa 

construíram-se duas correntes diferentes: as duas medidas têm uma relação positiva devido ao 

interesse futuro dos investidores perante uma rendibilidade elevada (Ross, 1977) e as duas medidas 

relacionam-se negativamente porque as empresas que recorrem menos ao endividamento serão mais 
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rentáveis (Myers, 1984). Com efeito, a teoria Pecking Order admite uma relação negativa entre a 

rendibilidade e o endividamento. No entanto, a teoria Trade-off defende uma relação positiva devido 

aos benefícios fiscais que uma empresa com alta rendibilidade pode usufruir quando recorre ao 

endividamento. 

 Dos vários estudos empíricos realizados ao longo dos anos, a maioria concluiu que a relação 

que se verifica entre a rendibilidade e o endividamento é inversa. Em 1974, Toy et al. (1974) 

desenvolveram um estudo envolvendo vários países onde concluíram que quanto maior fosse a 

rendibilidade das empresas, menor seria o grau de endividamento destas. Myers e Majluf (1984), 

defensores da teoria Pecking Order, tendo em conta a assimetria de informação e os custos de 

transação acreditam numa relação negativa entre estas duas variáveis. 

 Titman e Wessels (1988), assim como Rajan e Zingales (1995), defendem também uma 

relação negativa entre a rendibilidade passada e os níveis de endividamento atuais. No ano de 1992, 

Thies e Klock (1992) concluem também a existência de uma relação negativa entre o endividamento 

e a rendibilidade, mas com um resultado mais consistente para o endividamento de longo prazo. 

 Contrariamente a maior parte dos estudos e indo de encontro com os resultados alcançados 

por Ross (1977), Jensen (1986) defendeu uma relação positiva entre as variáveis, mas apenas em 

circunstâncias específicas em que os problemas de agência estejam existentes. Caso contrário, o 

autor acredita numa relação negativa. 

 Em 2001, Jorge e Armada (2001) afirmam que apenas se comprova uma relação negativa 

entre a rendibilidade e o endividamento de curto prazo. Porém, alertam também que perante 

indicadores diferentes obtiveram resultados de uma relação positiva, pelo que seria necessário 

explorar de forma mais detalhada a análise feita. Correa (2006) desenvolveu um trabalho onde 

explorou empresas brasileiras que revelou uma relação inversa entre a rendibilidade e o 

endividamento, obtendo resultados bastante significativos. 

 Vieira e Novo (2010) chegam também à conclusão que existe uma relação significativamente 

negativa entre a rendibilidade do ativo e o grau de endividamento de uma empresa, assim como é 

sugerido pela Teoria Pecking Order. 

 Como demonstraram Harris e Raviv (1991), a relação entre a rendibilidade de uma empresa 

e o seu grau de endividamento reflete algumas divergências entre os vários estudos realizados, isto 

é, na influência da rendibilidade da estrutura de capitais da empresa. 

2.3.6.5. Vantagens fiscais não provenientes do endividamento 
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 DeAngelo e Masulis (1980) desenvolveram um estudo onde analisaram uma estrutura ótima 

de capital tendo em conta os impostos sobre as empresas, sobre os particulares e também as 

vantagens fiscais que não resultam do endividamento. Os autores afirmaram que sendo possíveis 

deduções fiscais alternativas, as vantagens fiscais advindas do endividamento eram limitadas. 

DeAngelo e Masulis (1980) defenderam que as vantagens fiscais provenientes das amortizações e 

dos créditos de imposto substituem os benefícios fiscais do endividamento adquirido através de capital 

alheio. Desta forma, estas vantagens fiscais não provenientes do endividamento estabelecem uma 

relação negativa com o endividamento. 

 Em 1982, Bowen, Daley e Huber (1982) encontraram resultados extremamente significativos 

indicando que as vantagens fiscais não resultantes da dívida podem ter efetivamente um papel 

importante como determinante na estrutura de capital de uma empresa. Bradley, Jarrel e Kim (1983) 

chegaram também a conclusões consistentes sobre a existência de uma relação entre os benefícios 

fiscais não decorrentes da dívida e o endividamento. No entanto, do trabalho desenvolvido pelos 

autores o sinal desta relação varia consoante o indicador utilizado para medir estes benefícios fiscais 

como determinante da estrutura de capital. Bradley, Jarrel e Kim (1983) encontraram uma relação 

positiva quando utilizaram como indicador as amortizações e os créditos de impostos, mas 

encontraram uma relação negativa quando o indicador foi o valor gasto em investigação, 

desenvolvimento e publicidade (estas despesas podem ser amortizadas, sendo a sua amortização 

aceite como custo fiscal). Mais tarde, e seguindo os mesmos princípios dos autores anteriormente 

referidos, Balakrishnan e Fox (1993) obtiveram os mesmos resultados. 

 Jorge e Armada (2001) esperavam diferentes sinais para a relação consoante o indicador 

utilizado. No entanto, e contrariamente, a grande parte dos estudos realizados até então, os autores 

concluíram que as vantagens fiscais não resultantes do endividamento não eram determinantes do 

endividamento da empresa.  

 Couto e Ferreira (2010) confirmam a existência de uma relação negativa entre o 

endividamento e os benefícios fiscais provenientes do mesmo quando estes são medidos através das 

despesas de investigação e desenvolvimento. Por outro lado, quando as vantagens fiscais foram 

representadas pelas amortizações do imobilizado corpóreo e incorpóreo, estas não se verificaram 

significativas como determinantes do endividamento. Novo e Vieira (2010) apenas encontraram 

evidências da influência das vantagens fiscais não provenientes da dívida para o endividamento de 

curto prazo. Neste caso, as empresas reduzem o nível de endividamento à medida que aumentam os 

outros benefícios fiscais para além da dívida. 
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 O estudo desta variável como determinante do endividamento e, por sua vez, da estrutura de 

capital da empresa revela imensas diferenças conforme os autores e os indicadores pelos quais estes 

optaram. Assim, não existe entre as opiniões dos economistas que estudaram as vantagens fiscais 

não provenientes do endividamento, como determinante do endividamento, uma opinião que 

prevaleça.  

 

 

2.3.6.6. Composição do ativo 

  

 A estrutura de capitais tem sido alvo de inúmeros estudos ao longo dos anos e muitos desses 

estudos apontam para a importância da composição dos ativos da empresa para a determinação da 

sua estrutura de capitais.  

 Jensen e Mecking (1976) defendem que os ativos fixos de uma empresa funcionam como 

garantia no caso de necessidade de endividamento, evitando exigências por parte dos credores. Os 

ativos tangíveis não funcionam apenas como garantia como permitem uma melhor avaliação do seu 

valor do que os ativos intangíveis, acarretando menores problemas de assimetria de informação. 

Desta forma, os autores defendem uma relação direta entre a tangibilidade dos ativos e o 

endividamento. Scott (1972) partilha da mesma convicção acreditando que, no contexto dos custos 

de agência, quanto maiores forem as garantias oferecidas, menor será a probabilidade de 

incumprimento e, por isso, maior será o grau de endividamento.  

 Ferri e Jones (1979) também procuraram estabelecer uma relação entre os ativos fixos de 

uma empresa e o seu endividamento. No seu estudo, os autores concluíram que quanto maior é a 

alavancagem operacional, menor é a utilização de ativos fixos e menor é o endividamento, ou seja, 

constatou uma relação direta entre o endividamento e os ativos fixos da empresa. 

 Em 1988, Titman e Wessels (1988) acreditavam na hipótese da existência de uma relação 

entre o valor dos ativos tangíveis e o endividamento. Ao testarem esta relação, Titman e Wessels 

(1988) não conseguiram conclusões favoráveis que relacionassem o valor colateral dos ativos com o 

endividamento, apesar de esperarem uma relação positiva.  

 Lumby (1991) prosseguiu com um estudo para analisar a composição dos ativos de uma 

empresa e relacioná-la com o endividamento da mesma. O autor defende que a capacidade de 

endividamento das empresas é um dos maiores determinantes para que o nível que a dívida atinge 

não seja muito elevado, isto porque muitos empréstimos são concedidos com bases em garantias 
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(valor colateral) e estes têm diferentes avaliações. Assim, o autor defende que a estrutura de capitais 

sofre mais influência dos seus fornecedores/credores do que dos próprios gestores. 

 Rajan e Zingales (1995) consideram que os ativos tangíveis transmitem, de facto, confiança 

aos credores, diminuindo o risco a que estão sujeitos. Assim, os custos de agência entre credores e 

acionistas são menores, existindo mais confiança por parte dos credores e, consequentemente, 

disponibilidade para emprestar. Então, uma maior quantidade de ativos tangíveis poderá traduzir-se 

num maior grau de endividamento, levando a uma relação positiva entre a tangibilidade dos ativos da 

empresa e o seu nível de endividamento. Brighan e Houston (1999) defenderam que os ativos 

generalizados de uma empresa, existentes independentemente do setor de atividade, constituem uma 

maior garantia quando nos referimos à constituição de empréstimos. Ou seja, quando falamos de 

ativos que podem ser comuns a várias empresas, os autores defendem que existe uma diminuição 

dos problemas de agência, o que por sua vez facilitará a cedência de empréstimos.  

 Quando Jorge e Armada (2001) utilizaram os ativos tangíveis identificaram uma relação 

positiva com o endividamento de médio e longo prazo. No entanto, quando analisado o endividamento 

global a relação chega mesmo a ser negativa. 

 Em 2005, Gaud, Jani, Hoesli e Bender (2005) desenvolveram um estudo sobre as empresas 

suíças e chegaram à conclusão que a tangibilidade dos ativos está diretamente relacionada com o 

endividamento da empresa, tendo também por base a utilização dos ativos tangíveis como garantia 

em caso de incumprimento da empresa perante os créditos. Couto e Ferreira (2010) concluíram 

também que as empresas com maior proporção de ativos tangíveis apresentam maior nível de 

endividamento. No caso dos ativos intangíveis, os autores esperavam encontrar uma relação negativa 

com o endividamento, o que não se verificou. 

 Muitos estudos empíricos e também teorias defendem que a composição do ativo é um 

determinante na escolha da estrutura de capital. Esta ideia, que geralmente é defendida no sentido 

de uma relação positiva, baseia-se no princípio de que a garantia dada pela existência de uma maior 

quantidade de ativos tangíveis potencia o acesso ao financiamento, traduzindo-se num maior grau de 

endividamento para estas mesmas empresas. 

 

 

 

2.3.6.7. Outros determinantes da estrutura de capital 
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 Os determinantes da estrutura de capital destacados e desenvolvidos anteriormente foram 

aqueles que mais ocorreram na literatura analisada e aqueles que foram considerados mais 

importantes. Contudo, existem ainda vários outros determinantes que foram estudados por vários 

autores que até ao momento não foram referidos. Nesse sentido, será oportuno fazer uma pequena 

referência a outros fatores estudados. 

 Novo e Vieira (2010) fizeram referência à reputação da empresa como um determinante da 

estrutura de capital. Os autores referiram algumas das visões existentes anteriormente apresentadas 

como o caso de Myers (1977) que desvalorizou a reputação como um determinante e o caso de 

Diamond (1989) e Ang (1991) que defendem que a reputação de uma empresa pode ser essencial 

quando existem conflitos. Novo e Vieira (2010) mediram a reputação com o número de anos de 

existência da empresa e esperavam encontrar uma relação positiva entre a reputação e o 

endividamento de uma empresa. A variável acabou por se revelar significativa nos casos do 

endividamento global e de curto prazo, mas com o sinal contrário ao esperado. No entanto, os autores 

explanaram que já outros autores tinham encontrado o mesmo resultado. 

 Outra característica das empresas por vezes alvo de estudo enquanto determinante da 

estrutura de capital é o tipo de indústria ao qual a empresa se dedica. Jorge e Armada (2001) indicam 

o tipo de indústria como sendo um dos primeiros fatores a ser analisado. Os autores afirmam que 

existem conclusões opostas sobre este assunto como é o caso de Augusto (1996) e Remmers et al. 

(1974) que afirmam que o tipo de indústria não é determinante da estrutura de capitais, contrapondo 

a opinião de autores como Scott (1972) que afirma o contrário. Para além destas duas visões, 

algumas abordagens defenderam a intuição na avaliação da relação entre o tipo de indústria e a 

estrutura de capital como é o caso de Ferri e Jones (1979). Mais tarde, Titman e Wessels (1988) 

defenderam que existe uma relação negativa entre o endividamento e o grau de especialização da 

empresa. 

 O lucro é outra característica que vai sendo abordada em alguns estudos empíricos sobre os 

determinantes da estrutura de capitais. Couto e Ferreira (2010) incluíram o lucro no seu estudo 

empírico e esperavam uma relação negativa com o endividamento como já tinham indicado outros 

estudos (Harris & Raviv, 1991; Ranjan & Zigales, 1995). Como previsto, o resultado da relação entre 

o lucro e o endividamento foi negativa, sendo este resultado coerente com as bases da teoria Pecking 

Order. 

 O último atributo que será abordado é a idade da empresa como influenciador da sua 

estrutura de capital. A idade da empresa foi estudada por Baptista, Matias e Salsa (2015) por 
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considerarem que as empresas mais antigas no mercado são mais credíveis, mais rentáveis e 

também mais diversificadas, pelo que apresentam uma menor probabilidade de insolvência. Assim, 

os autores previam uma relação positiva entre a dívida e a idade da empresa. Apesar disso, o 

resultado obtido foi o de uma relação negativa, os autores argumentaram que as empresas com mais 

idade possivelmente têm mais disponibilidade de fundos próprios, tendo menor necessidade de 

recorrer a capital alheio. 

 Poderiam ainda mais algumas características das empresas ser aqui focadas como possíveis 

determinantes da estrutura de capital, mas as características mais referidas e discutidas na literatura 

foram abordadas para uma maior perceção dos vários determinantes que têm sido apurados ao longo 

dos últimos anos.  

 

  

 A estrutura de capital das empresas, assim como os seus determinantes têm constituído um 

dos temas de maior interesse na economia e, mais especificamente, na área financeira tanto a nível 

académico como a nível empresarial. Como consequência deste interesse, têm sido desenvolvidas 

várias teorias e também estudos empíricos sobre o assunto para que se possa continuar a descobrir 

cada vez mais sobre o tema e ainda registar conclusões mais consistentes sobre quais os 

determinantes da estrutura de capital. 

 Esta temática tem sido alvo de um debate constante que tem permitido desenvolvimentos 

teóricos notórios. Todavia, a estrutura de capital continua a ser um tema que ainda transporta uma 

enorme controvérsia na teoria económica. As evidências empíricas encontradas ao longo dos anos 

têm demostrado uma enorme heterogeneidade refletindo o quão este assunto ainda não se encontra 

totalmente explorado. Mesmo assim, os determinantes mais vezes apontados pela literatura são os 

mais explorados anteriormente, como é o caso da dimensão da empresa, do crescimento, do risco 

de negócio, da rendibilidade, das vantagens fiscais não provenientes do endividamento e da 

composição do ativo, sendo também aqueles que mais se acreditam que influenciem nas escolhas 

que permitem decidir a constituição da estrutura de capitais.   
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3. Organização empresarial 

 

 A abordagem da estrutura de capital quase que obriga a uma passagem pelas fontes de 

financiamento disponíveis. Quando nos debruçamos sobre os conceitos base desta temática – o valor 

ótimo de estrutura de capital e o custo de capital – estamos a fazer uma abordagem quase que 

apenas teórica onde a perceção dos conceitos pode, na prática, não ser suficiente para perceber o 

que se passa na realidade das empresas. O estudo das teorias que foram desenvolvidas ao longo do 

tempo assim, como o apuramento dos fatores que podem ajudar a determinar a estrutura de capital, 

são apenas uma base, para que os gestores financeiros possam, analisando as suas opções reais, 

tomar decisões com maior facilidade e confiança. 

 Neste capítulo pretende-se uma abordagem mais prática sobre a estrutura de capital das 

empresas. A empresa pode optar por capitais próprios ou alheios, mas que meios tem à sua 

disposição? Por quais deve optar caso apenas seja precisa uma opção para um curto espaço de 

tempo? 

 

 

3.1. Fontes de financiamento 

 

 O financiamento consiste na entrega por parte dos agentes excedentários de fundos de 

dinheiro ou outros recursos aos agentes com necessidade de financiamento, mediante certas 

condições acordadas entre ambas as partes (Bastos, 2016). 

 Os meios de financiamento podem ser obtidos de diferentes entidades, tendo, portanto, 

diferentes designações e características. Os diferentes instrumentos de financiamento podem ter 

variações quanto ao seu reembolso, ao montante, ao prazo de reembolso (curto ou medio e longo 

prazo), à remuneração, aos custos, etc. Algumas destas características podem estar definidas 

legalmente, mas outras serão estabelecidas quando a decisão da utilização de um desses 

instrumentos por acordo entre as partes (Bastos, 2016). 

 Os instrumentos que são considerados capitais próprios são obtidos através dos proprietários 

atuais ou futuros das organizações, não existindo uma obrigação do seu reembolso. Caso os fundos 

obtidos sejam obrigatoriamente reembolsáveis, estes designam-se por capitais alheios, que, por 
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norma, são obtidos através de entidades externas à empresa que não têm qualquer direito legal sobre 

a mesma (Bastos, 2016). A opção por uma modalidade ou por outra não é indiferente como já 

sabemos, uma vez que podem diferenciar-se a nível da estrutura de capitais e também em termos do 

rendimento que asseguram à organização (Vieto & Maquieira, 2010). 

 Quando os agentes com necessidade de financiamento avaliam as alternativas disponíveis, 

os principais fatores que têm em consideração para a tomada de decisão são os custos legais e 

administrativos associados à utilização do financiamento, o pagamento de juros, dividendos e 

comissões, o grau de obrigatoriedade de reembolso e a dedutibilidade fiscal dos custos associados 

ao financiamento (McLaney, 1986). 

 Seguidamente, pretende-se explanar as modalidades de financiamento que se consideram 

mais usuais, bem como as vantagens e desvantagens que cada uma possa ter, e ainda, os custos 

que possam estar associados a cada modalidade. 

 

 

 

3.1.1. Fontes de financiamento de curto prazo 

 

 Os meios de financiamento de curto prazo são sempre compostos por capital alheio. Esta 

situação ocorre devido aos défices momentâneos que podem acontecer na gestão de tesouraria das 

empresas. Assim, durante um curto período de tempo é utilizado capital de outras entidades. Nestes 

casos, o critério mais importante é sem dúvida o custo de cada operação (Vieto & Maquieira, 2010). 

 

 

3.1.1.1. Desconto de papel comercial 

  

 A letra é um título através do qual um cliente (comprador) que adquiriu determinado produto 

ou serviço assume o compromisso de pagar o valor que a mesma contém ao seu fornecedor 

(vendedor), na data que consta na letra. Nesta situação o que acontece é que o fornecedor irá 

descontar junto do banco essa letra e a instituição bancária irá pagar esse mesmo valor ao vendedor. 

 Desta forma, o comprador fica com o dever de pagar até à data de vencimento da letra o 

valor adiantado pelo banco acrescentado de juros e comissões (Menezes, 1999).  
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 A letra é apenas um documento de garantia de pagamento futuro da operação comercial que 

é realizada. O fornecedor tem ainda a possibilidade de pedir que a letra em vez de ser endossada a 

si seja endossada a um fornecedor seu, assim o seu fornecedor poderá também honrar os seus 

compromissos de pagamento para com os seus próprios fornecedores. Quando esta situação se 

verifica, estamos perante a existência de um portador que irá descontar a letra diretamente do cliente 

do seu cliente (Vieto & Maquieira, 2010). 

 Quando uma entidade é possuidora de letras não significa que a mesma as irá descontar 

junto de uma instituição bancária, só o fazendo em caso de necessidades de tesouraria, servindo 

nestes casos apenas como garantia caso o cliente entre em incumprimento. O fornecedor tem 

também a hipótese de descontar a letra em qualquer data entre a sua aceitação e a data de 

vencimento, podendo escolher o momento em que recebe o valor da mesma. O valor creditado na 

conta bancária do vendedor será o Produto Líquido de Desconto (PLD) que é o valor nominal deduzido 

de todos os encargos associados ao seu desconto (Vieto & Maquieira, 2010). 

 O desconto da letra tem associados vários encargos, como os juros, a comissão de cobrança, 

o imposto de selo, o imposto de selo sobre juros, o imposto de selo sobre a comissão de cobrança, 

o protesto (caso aplicável) e os portes (Vieto & Maquieira, 2010). 

 

 

Figura 2 – Diagrama sobre o financiamento através de papel comercial 
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3.1.1.2. Créditos documentários de importação/exportação 

  

 Muitas empresas têm fornecedores de produtos/serviços no seu país, mas também no 

estrangeiro. Nos casos de o fornecedor ter nacionalidade diferente do cliente podem existir 

complicações na garantia do pagamento ou então na garantia de chegada de mercadoria quando o 

pagamento é feito. Por norma estas operações têm valores significativos e nem sempre existe uma 

relação de confiança entre clientes e fornecedores (Vieto & Maquieira, 2010).  

 Perante estas situações, poderá realizar-se um crédito documentário, um compromisso de 

pagamento de bens transacionados assumido entre bancos. Para que o crédito documentário seja 

efetivamente realizado, é necessária a elaboração de um contrato de compra e venda entre o 

vendedor (beneficiário) e o cliente (ordenador) (Banco BPI, 2018). Quando o contrato estiver 

elaborado, a empresa cliente tem que pedir ao seu banco a abertura de um crédito documentário 

associado a esse contrato. Depois da análise e aceitação por parte do banco (existindo sempre o risco 

de a empresa cliente futuramente não pagar), o banco abre o crédito a favor do vendedor recorrendo 

a uma instituição bancária do país do vendedor. Perante a abertura do crédito, o fornecedor envia a 

mercadoria e entrega a documentação de venda, solicitando assim o pagamento do montante em 

causa (Vieto & Maquieira, 2010). 

 Depois de analisada a documentação pelo banco do fornecedor, a entidade bancária procede 

ao pagamento do montante ao vendedor e comunica ao banco nacional a situação para que este, 

depois de verificar a situação do seu lado, proceda ao débito do valor ao comprador. 

 Para todos os efeitos, esta situação não se trata de financiamento puro, podendo nem existir 

dificuldades de tesouraria, mas sim de uso de intermediários para diminuir o risco, aumentando a 

segurança das transações de comércio internacional. Para além disso, esta modalidade potencia o 

relacionamento comercial com fornecedores estrangeiros [(Caixa Geral de Depósitos, 2018) 

(Millenium BCP, 2018)].  

 Os créditos documentários de importação/exportação podem diferir em muitos pontos, 

existindo várias características que podem ser ajustadas na altura de elaboração do contrato entre as 

quais a possibilidade de o pagamento ser feito a pronto ou a prazo, o pagamento poder ser feito 

faseadamente, a acumulação de valor para contratos futuros, entre outras. As modalidades diferentes 

de créditos documentários apresentam-se na tabela seguinte (Vieto & Maquieira, 2010). 
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Tabela 1- Modalidades de créditos documentários 

Diferenças Características 

Possíveis 

alterações 

Créditos documentários revogáveis – são permitidos pedidos de alterações do 

contrato ou mesmo a anulação deste pelo banco do comprador 

Créditos documentários irrevogáveis – não são possíveis alterações ou anulação 

Data de 

recebimento 

Créditos documentários à vista – o vendedor recebe no imediato o valor em causa  

Créditos documentários a prazo – o vendedor recebe o valor num prazo 

estabelecido previamente, recebendo como garantia letras 

Forma de 

receber 

Créditos documentários mistos – parte de pagamento é feito à vista e outra parte 

feita a prazo através de letras acordadas previamente 

Créditos documentários indivisíveis – o vendedor recebe o valor numa única vez 

Créditos documentários divisíveis – a mercadoria é enviada de forma faseada assim 

o pagamento é dividido no mesmo número de vezes 

Utilização 

do crédito 

Créditos documentários cumulativos – a parte de valor não utilizado dentro da data 

do contrato é utilizado posteriormente 

Créditos documentários não cumulativos – a parte do valor não pode ser utilizado 

posteriormente 

Notificação 

Créditos documentários confirmados – ambos os bancos confirmam a data da 

disponibilidade do valor 

Créditos documentários notificados – apenas um dos bancos informa sobre o 

pagamento 

 

 

 Esta facilidade de pagamento ao estrangeiro por parte dos bancos tem, como sempre nestas 

operações, encargos associados entre os quais a comissão de abertura do crédito e o imposto de 

selo sobre essa comissão, as despesas de comunicação e expediente, comissões de alteração quando 

existem modificações no contrato depois de o mesmo estar entregue, comissão de liquidação, 

comissão de pagamento diferido caso este seja pedido, entre outros. Estas operações, apesar de 

permitirem uma maior segurança, têm custos bastantes avultados (Vieto & Maquieira, 2010). 
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 Na escolha deste instrumento financeiro, o importador tem como principais vantagens a 

diminuição do risco, garantindo a receção da mercadoria dentro de todos os requisitos do contrato e 

a dispensa de desembolso antecipado. No caso do exportador, a maior vantagem será a garantia do 

pagamento total da mercadoria exportada e também a fácil obtenção e crédito com o desconto do 

crédito documentário (Banco BPI, 2018) (Millenium BCP, 2018). 

 

 

3.1.1.3. Desconto de documentos de exportação 

  

 Quando falamos de dificuldades de curto prazo a nível da tesouraria de uma empresa, grande 

parte destas têm origem na dificuldade de cobrança de alguns montantes de prestação de serviços 

ou de venda de produto. No caso da exportação de mercadoria temos, para além da possibilidade 

acima referida, uma modalidade de financiamento que permite nos obter o valor da mercadoria 

exportada mesmo antes de o cliente liquidar. 

 Através do desconto de documentos de exportação, é possível que uma empresa quando 

vende produtos ou serviços a prazo para o estrangeiro consiga junto de uma entidade bancária o 

pagamento do valor da mercadoria antecipadamente. Nestas situações, perante os documentos de 

exportação, a empresa pode solicitar um adiantamento monetário à sua instituição bancária de forma 

a resolver problemas pontuais de tesouraria (Vieto & Maquieira, 2010). 

 Espera-se então que, quando a empresa receber o valor em causa, irá liquidar os montantes 

que o banco adiantou acrescentado obviamente de diversos tipos de encargos, incluindo comissões 

de notificação, comissão de domiciliação, comissões resultantes de alterações pedidas, despesas de 

manuseamento e despesas de comunicações. Note-se que as despesas bancárias associadas a este 

meio de financiamento são por norma iguais de banco para banco, podendo ter designações 

diferentes (Vieto & Maquieira, 2010). 

 

 

3.1.1.4. Desconto de livranças 

 

 A livrança é um título de crédito que, assim como a letra, é uma promessa de pagamento. 

No caso de uma livrança, a promessa de pagamento é do subscritor da livrança (cliente) para com o 

seu credor, que nesta situação é a sua instituição bancária (Millenium BCP, 2018). 
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 O valor assim como o prazo estão determinados antecipadamente, sendo que esta opção 

será sempre tomada em dificuldade de tesouraria de curto prazo. A livrança é assim a garantia que 

na data de vencimento, a empresa irá pagar o valor que consta na livrança assim como os encargos 

que lhe estão associados que é o caso dos juros e imposto de selo sobre os juros e o imposto de selo 

de emissão (Vieto & Maquieira, 2010). 

 A empresa irá então descontar essa livrança e, no final do prazo, o valor nela indicado será 

pago pela empresa à entidade bancária o valor nominal que é composto pelo capital (que foi o valor 

descontado) e pelos encargos da livrança (Montepio, 2018). 

 O financiamento através de livranças é um dos meios mais utlizados por parte das 

organizações, porque é simples e de rápida a obtenção do crédito, não é necessário contrato, a 

liquidez é conseguida de forma imediata e ainda existe a possibilidade de reforma da livrança inicial. 

Outra situação que se pode considerar uma vantagem é o facto de os juros e outros encargos serem 

postecipados, sendo liquidados apenas na data de vencimento, ao contrário do que o que acontece 

com as letras, permitindo uma gestão a mais longo prazo da disponibilização do valor (Vieto & 

Maquieira, 2010). 

 

 

Figura 3 – Diagrama sobre a utilização de livranças (adaptado de Vieto & Maquieira, 2010) 

 

  

3.1.1.5. Contas correntes caucionadas 

  

 Uma conta corrente caucionada é um empréstimo de curto prazo concedido por uma 

instituição bancária. Como o próprio nome indica, a conta corrente caucionada implica uma caução 

inicial para que a mesma possa vigorar (Vieto & Maquieira, 2010). 

 A entidade bancária autoriza a empresa a utilizar um determinado limite de crédito 

previamente negociado. Este montante consta do contrato assinado e também da avaliação que o 

banco faz do risco da empresa e também das suas perspetivas de crescimento futuro. No momento 
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da assinatura do contrato, a empresa cede uma caução à instituição financeira. Esta caução serve 

como garantia para a entidade financeira no caso de incumprimento por parte do cliente, tendo assim 

forma de recuperar o montante cedido. Esta caução pode ser dada através de várias formas como a 

hipoteca de edifícios da organização ou dos seus sócios, cativo de depósitos a prazo, livrança subscrita 

pelos sócios e cônjuges, entre outras (Vieto & Maquieira, 2010). 

 Este instrumento de financiamento permite que a empresa gira as flutuações de tesouraria 

de uma forma flexível, não tendo um plano de amortizações pré-definido. O procedimento para 

usufruir desta modalidade passa pela abertura de uma nova conta – conta caucionada – para que 

sejam articulados os movimentos nas duas contas separadamente. Depois da conta criada e limite 

de crédito estabelecido a empresa tem total liberdade para movimentar valores entre esta nova conta 

e a conta à ordem (Vieto & Maquieira, 2010). 

 O valor utilizado da conta corrente caucionada é decidido pela empresa e é utilizado quando 

a empresa achar adequado, sem que existam prazos exigidos. A empresa movimenta o valor para a 

conta a ordem (utilização) e, posteriormente, movimenta o valor para a conta caucionada 

(amortização) (Montepio, 2018). Sobre esse mesmo valor, são cobrados juros diários (podendo ser 

cobrado mensal, trimestral ou semestralmente conforme o banco) e ainda o imposto de selo sobre 

esses mesmos juros. Outro encargo associado a estas contas é a comissão de imobilização que é 

paga a cada utilização parcial do valor acordado. Esta comissão justifica-se pelo facto de o banco 

necessitar de ter o montante acordado sempre disponível mesmo que este não seja utilizado, estando 

o banco a perder oportunidades de maior rendibilidade. Para além desta comissão, existe a comissão 

de abertura da nova conta e também a comissão de formalização (Vieto & Maquieira, 2010). 

 A conta corrente caucionada é uma modalidade bastante utilizada devido à facilidade da 

utilização do crédito, à flexibilidade de prazos e montantes e ao custo proporcional ao valor utilizado, 

sendo estas algumas das principais vantagens desta fonte de financiamento (Millenium BCP, 2018). 

 

 

3.1.1.6. Descoberto autorizado em conta de depósito à ordem (over draft) 

 

 O descoberto autorizado ou over draft, como também é conhecido é uma modalidade de 

financiamento bastante parecida com a conta corrente caucionada. Como já vimos, na conta corrente 

caucionada existe uma conta bancária paralela à conta à ordem, o que não se verifica no descoberto 

autorizado. 
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 Neste instrumento de financiamento, não existe outra conta bancária. Todo o financiamento 

é gerido através da conta à ordem da empresa, não existindo a necessidade de a organização ter de 

informar o banco que valor precisa de utilizar e quando, como acontece na conta corrente caucionada. 

No descoberto autorizado, o limite de crédito também é previamente acordado e é carregado na conta 

à ordem da organização permitindo que o cliente faça operações contando com esse valor como 

disponível (Associação Portuguesa de Bancos, 2018). 

 Para que seja cedido o descoberto autorizado são exigidas pelo banco garantias semelhantes 

ás das contas correntes caucionadas como livranças passadas pela organização e hipotecas de 

imóveis da empresa ou mesmo dos sócios. A única preocupação do banco é assegurar o total do over 

draft para o eventual incumprimento por parte da organização (Vieto & Maquieira, 2010). 

 Relativamente aos encargos associados ao descoberto autorizado também se cruzam com 

os encargos da conta corrente caucionada. Terão que ser pagos juros diários pela utilização de valor 

em over draft, o imposto de selo sobre os juros e comissão de formação. No caso da comissão de 

imobilização, o over draft está em vantagem visto que não existe crédito que não é utilizado porque 

só é tirado o valor das operações submetidas pela empresa (Vieto & Maquieira, 2010). 

 O descoberto autorizado não tem a facilidade de controlar o valor de crédito que foi utilizado 

porque é tudo registado na conta à ordem e todos os débitos e créditos são registados de forma 

seguida não permitindo um controlo rigoroso dessa situação. No entanto, existe uma enorme 

facilidade na utilização e na liquidação do valor tomado (Millenium BCP, 2018). 

 

 

3.1.1.7. Cartões de crédito 

 

 O pagamento através de cartão de crédito tem vindo a ser cada vez mais frequente. Com este 

aumento da sua utilização, passou a ser aceite num maior número de locais para pagamento de 

produtos e serviços. Assim, o cartão de crédito tornou-se um meio de pagamento (sendo na realidade 

um financiamento de curto prazo) de muitas pessoas singulares, mas também de empresas. 

 As organizações encontram nos cartões de crédito uma forma fácil de ter adiantamento de 

valor para compras que necessitam de fazer. Os cartões de crédito têm um plafond estabelecido e as 

empresas conseguem fazer todas as compras que pretendam até atingir o limite já definido. O banco 

emite para cada cartão de crédito um extrato mensal com todos os movimentos nesse mês, 

solicitando o pagamento desse mesmo valor à empresa. A empresa tem a opção de pagar todo o 
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valor ou apenas parte do mesmo. Caso opte pelo pagamento parcial, a empresa terá de pagar juros 

diários (por norma bastante altos) do valor que ainda não tenha sido liquidado (Portal do Cliente 

Bancário, 2018). 

 No fundo, o cartão de crédito permite um adiantamento de valor até 50 dias, prazo concedido 

para que não sejam cobrados juros. Caso a empresa adquira cartões de crédito por uma questão 

meramente operacional, pode também evitar os juros por atraso de pagamento domiciliando o 

pagamento das compras efetuadas para uma conta à ordem. Nesse caso, a empresa evita os custos 

mais elevados de ter cartões de crédito, os juros sobre o valor adiantado (Vieto & Maquieira, 2010). 

 No que respeita às despesas que os cartões de crédito acarretam podem ser apontados o 

custo da emissão do cartão, a anuidade do cartão, a comissão de substituição do cartão, a taxa de 

juro no caso da não amortização do valor gasto, o imposto de selo sobre esses juros, comissões na 

utilização do cartão no estrangeiro e ainda comissões, no caso se serem pedidas anulações de 

compras (Vieto & Maquieira, 2010). 

 Caso a empresa tenha a possibilidade de cobrir atempadamente os valores gastos no mês 

anterior, os cartões de crédito podem ser uma excelente solução para facilitar a logística empresarial 

assim como usufruir de um adiantamento com grande facilidade. 

 

 

3.1.1.8. Factoring 

 

 O factoring é o único meio de financiamento de curto prazo abordado que não tem a 

intervenção de uma instituição bancária. Esta modalidade de financiamento consiste na aquisição 

dos créditos de uma empresa por parte de uma sociedade de factoring, ou seja, quando uma empresa 

vende produtos/serviços aos seus clientes (nacionais ou internacionais) pode permitir o pagamento 

num intervalo de tempo mais alargado. No entanto, durante este período a empresa pode deparar-se 

com dificuldades em cumprir os seus compromissos, precisando de ajuda ao nível de tesouraria. Para 

isso pode recorrer a uma sociedade de factoring e acordar com esta que sejam assumidos os créditos 

de curto prazo dos seus clientes até à data de vencimento dos mesmos em troca de uma determinada 

comissão. Para além dessa comissão, são pagos juros pelo valor que a sociedade referida empresta 

(Vieto & Maquieira, 2010). 

 Esta situação pode ser uma solução para que uma empresa não tenha de pedir pagamentos 

aos seus clientes antes dos prazos estipulados, atitude que não beneficiaria a empresa vendedora de 
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produtos/serviços pois transpareceria uma imagem de dificuldades financeiras. Utilizar o factoring 

como instrumento de financiamento traduz-se em cobranças disciplinadas, em libertação de recursos 

para outras necessidades, em atenuação do risco de crédito e em rapidez na liquidez (Millenium BCP, 

2018). 

 A funcionalidade acima descrita tem sido bastante utilizada por empresas que trabalham para 

a Administração Pública pelo facto de os prazos com estes clientes serem bastante alargados. No 

entanto, as sociedades factoring não se limitam a esta possibilidade, tendo disponíveis outras 

funcionalidades através de diferentes modalidades de factoring descritas na tabela seguinte (Vieto & 

Maquieira, 2010). 

 

Tabela 2 – Modalidades de Factoring 

Modalidades Descrição 

Full factoring 

(Serviço 

completo) 

A empresa vendedora cede de forma sistemática os créditos dos seus clientes 

(baseado em faturas ou documentos válidos) a uma sociedade factoring, tendo 

esta a possibilidade de escolher os clientes que aceita. Na data de vencimento, 

os pagamentos são feitos à sociedade de factoring. 

Factoring com 

recurso 

A sociedade de factoring não assume o risco dos clientes, assim, caso na data 

de vencimento a sociedade não consiga cobrar o valor ao cliente (já adiantado 

ao fornecedor), irá reivindicar o mesmo à empresa com a qual tem acordo. 

Maturity 

factoring 

A sociedade de factoring não faz adiantamento de qualquer valor. Nesta 

modalidade, apenas presta um serviço de cobrança e paga os valores à empresa 

vendedora quando estes vencerem e forem cobrados. Esta modalidade é 

utilizada quando a empresa vendedora não consegue cobrar se for eficiente. 

Bulk factoring 

Nesta modalidade, a sociedade de factoring procede ao adiantamento do crédito 

dos clientes deduzindo a sua comissão. A sociedade de factoring adianta o 

crédito dos clientes e alerta os clientes que os créditos lhe foram cedidos. 

Factoring 

confidencial 

Neste caso, a empresa vendedora não precisa do serviço de cobrança (pois tem 

capacidade para o fazer), apenas do adiantamento por questões financeiras. 

Assim, a empresa vendedora cobra e o cliente nem sabe que a empresa 

vendedora solicitou o adiantamento do seu crédito. 
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3.1.2. Fontes de financiamento de médio e longo prazo 

 

 As fontes de financiamento de médio e longo prazo podem ser compostas por capitais 

próprios ou capitais alheios. Na tomada de decisão, a escolha entre uma destas duas opções não é 

indiferente, uma vez que o rendimento e estrutura de capitais pode diferir. Assim, interessa analisar 

que modalidades existem em cada uma das opções. 

 

  

3.1.2.1. Capitais Próprios 

 

 Uma das possíveis modalidades de financiamento a médio e longo prazo das empresas é 

recorrer ao capital dos seus sócios/acionistas. Nas sociedades por quotas, normalmente empresas 

de menores dimensões, o capital encontra-se distribuído por um número reduzido de elementos – os 

sócios. Nas sociedades anónimas, empresas de maiores dimensões, o capital encontra-se distribuído 

por um número mais alargado de pessoas – os acionistas (Vieto & Maquieira, 2010). 

 

 

3.1.2.2. Capital social inicial 

 

 O capital social inicial é o montante que no momento de formação de uma organização 

necessita de ser injetado para a sua constituição. Legalmente, está estabelecido que todas as 

empresas têm de obedecer a um valor mínimo disponibilizado pelos seus sócios/acionistas. O capital 

social inicial pode estar aberto a poucos intervenientes ou então ao público em geral. Este capital, 

esteja ele dividido por quotas ou ações, tem como função de base para os investimentos iniciais para 

que a empresa possa suportar a sua atividade (Vieto & Maquieira, 2010). 

 

 

3.1.2.3. Aumento de capital social 

 

 Uma outra hipótese que a empresa tem para a obtenção de financiamento com os seus 

próprios capitais prende-se com o aumento do seu capital social.  
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 Nas sociedades por quotas, quando optam por esta alternativa, os sócios têm de deter capital 

disponível a nível pessoal para que exista esse reforço de capital. Uma das soluções pode encontrar-

se em sócios com grande poder económico, aumentando a sua quota relativamente aos restantes 

sócios, tendo como objetivo final ajudar a empresa com o reforço de capital (Vieto & Maquieira, 2010).  

 No caso das sociedades anónimas, sabemos que os detentores de ações têm direitos em 

termos de propriedade jurídica da empresa, de votos e também de recebimentos de dividendos. 

Quando falamos em aumento do capital social de uma sociedade anónima é imperativo falar dos 

direitos de preferência que são atribuídos aos atuais acionistas em detrimento dos não acionistas 

(Bastos, 2016). Estes direitos de preferência podem ser de dois tipos: 

 Direitos de incorporação – associados a aumentos de capital por incorporação de 

reservas. 

 Direitos de subscrição – associados a aumentos de capital por entradas de dinheiro. 

  

 Estes direitos são autónomos das ações originais e são também, durante um período limitado 

de tempo, negociadas autonomamente. Esta negociação autónoma tem como objetivos principais 

permitir aos acionistas que não querem ou não podem subscrever novas ações venderem os direitos 

de subscrição e possibilitar a constituição de grupos de direitos (de incorporação e de subscrição) 

necessários para ter direito a uma nova ação (Bastos, 2016). 

 Os aumentos de capital social nas sociedades anónimas têm essencialmente duas formas 

possíveis. 

 

 Aumento de capital por incorporação de reservas 

 O aumento de capital por incorporação de reservas só pode ser realizado depois de aprovadas 

as contas do exercício anterior à decisão. Segundo o Código das Sociedades Comerciais (CSC), os 

direitos de preferência a receber (direitos de incorporação) por cada acionista são proporcionais ao 

valor nominal das ações que detém, a não ser que esteja estabelecido outro critério no contrato de 

sociedade. 

 Nesta modalidade de aumento de capital não existe qualquer entrada de dinheiro, pelo que 

são apenas utilizadas as reservas existentes do exercício anterior e, consequentemente, o valor de 

mercado da empresa não se altera após o aumento de capital. 
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 Na deliberação do aumento de capital decide-se entre o aumento do número de ações, 

reduzindo o valor de cada uma e o aumento do preço de cada ação, mantendo-se o número de ações 

já existente (Bastos, 2016). 

 

 

Figura 4 – Aumento de capital por incorporação de reservas 

 

 

 Aumento de capital por entradas de dinheiro 

 O aumento de capital por entrada de dinheiro caracteriza-se pela emissão de novas ações. 

Estas novas ações estão muitas vezes reservadas apenas para os acionistas já existentes. 

Normalmente, o preço de subscrição das ações é inferior à sua cotação na bolsa. Assim, a subscrição 

das novas ações levará a um aumento de valor global da empresa (Mendes, 2006). 

 Neste instrumento para aumento do capital social, cada acionista recebe direitos de 

subscrição proporcionais às ações que detém antes do aumento de capital. Por norma, cada ação 

corresponde a um direito de subscrição. Após essa atribuição, cada acionista fica com a possibilidade 

de vender esse direito ou são passíveis de ser admitidos à negociação na bolsa para subscrevem as 

novas ações (Bastos, 2016). 

 Depois de fechadas as operações na bolsa, a empresa conseguiu o aumento de capital que 

se traduziu numa fonte de financiamento. 

 

 

Figura 5 – Aumento de capital por entradas de dinheiro 
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3.1.2.4. Lucros retidos 

 

 Depois de criada estabilidade de uma organização a nível financeiro, esta começa a 

preocupar-se em atingir resultados líquidos positivos. Assim, quando uma empresa consegue atingir 

esse objetivo, começa a existir uma gestão das receitas próprias geradas – o lucro (Vieto & Maquieira, 

2010). O lucro pode ser definido como a diferença entre os rendimentos que a empresa obteve e os 

gastos incorridos num determinado período de tempo. 

 Por norma, o lucro pode ser distribuído total ou parcialmente pelos seus proprietários ou 

então ficar retido na empresa – lucros retidos. Deste modo, os recursos excedentes podem ser 

utilizados para financiar novos projetos, estando nesse caso a empresa perante um processo de 

autofinanciamento. 

 Esta modalidade é vista como um meio de financiamento porque a retenção dos lucros 

obtidos e posterior investimento dos mesmos pode ser visto como uma distribuição de lucros, seguido 

de um aumento de capital por parte dos proprietários da empresa. Para além disso, a distribuição 

dos lucros obtidos diminuiria significativamente a liquidez da tesouraria que poderia levar a empresa 

a recorrer a outra fonte de financiamento, o que com recurso aos lucros retidos pode ser evitado 

(Bastos, 2016). 

 Esta modalidade de financiamento é conhecida como autofinanciamento porque a própria 

empresa tem a capacidade de gerar lucros suficientes para efetuar os investimentos necessários. A 

retenção dos lucros pode ser justificada pela necessidade de criar um suporte financeiro que permita 

às empresas aproveitar investimentos futuros, libertando-a de justificações a credores (Myers & 

Majluf, 1984). 

 A opção de reter os lucros e constituir a possibilidade de autofinanciamento acarreta algumas 

vantagens e desvantagens (Bastos, 2016): 
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Tabela 3 – Vantagens e desvantagens do financiamento através de lucros retidos 

Vantagens Desvantagens 

 Decisão simples dos proprietários 

 Custos quase insignificantes 

 Não obriga a emissão de novos títulos 

 Aumentam a proteção e garantias para 

pedidos de crédito futuros 

 Possibilitam um aumento de lucros caso os 

lucros retidos sejam aplicados em projetos 

com elevada rendibilidade 

 A facilidade da obtenção pode levar a decisões 

erradas por parte dos gestores na sua 

aplicação 

 O autofinanciamento pode levar a um menor 

controlo e rigor, visto a empresa não ter 

credores a quem justificar as suas decisões  

 

 

 

 

3.1.2.5. Os suprimentos e as prestações suplementares e acessórias 

 

 As prestações suplementares e suprimentos são duas modalidades de financiamento 

direcionadas para sociedades por quotas, tendo por base uma ação semelhante, mas com 

características diferentes. 

 As prestações suplementares são entradas de dinheiro efetuadas pelos sócios, tendo assim 

natureza de capitais próprios. No entanto, uma das principais características é que as prestações 

suplementares não vencem juros. Segundo o Código das Sociedades Comerciais, caso o contrato de 

sociedade permita que sejam exigidas aos sócios prestações suplementares, as mesmas podem ser 

solicitadas e têm sempre que ser em dinheiro. O contrato da sociedade tem obrigatoriamente de 

conter o valor fixo do total das prestações suplementares e, caso não tenha a forma como as mesmas 

se devem distribuir, estas devem ser proporcionais à quota de cada sócio. As prestações 

suplementares só poderão ser restituídas aos sócios no cumprimento de diversas premissas, onde 

está incluído o facto de a situação líquida da empresa não fique inferior à soma do capital e da reserva 

legal exigida. Em caso de falência, as mesmas nunca serão restituídas. 

 Outro meio de financiamento que pode ser utilizado pelas sociedades por quotas é a 

recorrência a suprimentos. Um contrato de suprimentos é um contrato através do qual o sócio 

empresta à sociedade dinheiro ou outra coisa fungível, ficando a sociedade com a obrigação de 

restituir o montante num prazo de reembolso estabelecido e superior a um ano (artigo 243.º, Código 
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das Sociedades Comerciais). O prazo estabelecido indica um caracter de permanência, permitindo à 

empresa utilizar esse valor/bens colocados à sua disposição. Como referido, o valor será restituído 

assim que a empresa tiver disponibilidade financeira para tal, não sendo necessária uma escritura 

pública como acontece com os aumentos de capital. Nesta situação, o valor emprestado pelo sócio 

não se destina à integração na sua quota da empresa, pois irá receber o valor de volta, existindo a 

possibilidade de estes empréstimos serem remunerados, caso seja assim acordado. 

 Estes dois instrumentos de financiamento podem ser interessantes pelo facto de não existir 

obrigatoriedade de escritura, nem de registo comercial e, para além disso, não têm quaisquer custos 

burocráticos associados, porque todas as operações são tratadas internamente. Para além disso, a 

possibilidade de reembolso, quer de prestações suplementares, quer de suprimentos, torna-se muito 

menos burocráticas e menos dispendiosa do que uma redução de capital social da empresa. 

 No caso das sociedades anónimas, existem as prestações acessórias (Carvalho & Magalhães, 

2005). As prestações suplementares correspondem a entradas de dinheiro ou bens fungíveis (à 

semelhança dos suprimentos) por parte dos proprietários, tendo esta situação que estar prevista no 

contrato inicial da empresa. Deverá também constar no contrato se esta situação é gratuita ou 

onerosa. Caso seja onerosa, o acionista receberá uma remuneração independentemente dos lucros 

da empresa (artigo 287.º, Código das Sociedades Comerciais) 

 

 

3.1.2.6. Capital Alheio 

 

 Uma das vertentes do financiamento a médio e longo prazo está associada ao capital alheio. 

Isto é, para as empresas financiarem os seus investimentos, não é suficiente recorrerem aos capitais 

próprios, tendo de recorrer ao capital de terceiros. Nesta opção são comtemplados todos os recursos 

financeiros que exigem legalmente um reembolso futuro, sendo obtidos através de entidades externas. 

 

 

3.1.2.7. Empréstimos bancários tradicionais 

  

 O recurso aos empréstimos bancários tradicionais de médio e longo prazo é uma das 

modalidades mais utilizadas pelas organizações para financiarem os seus investimentos. Um 

empréstimo é um contrato entre um credor (cedente de fundos) e o devedor (tomador de fundos), 
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onde o primeiro cede determinada importância ao segundo, ficando este obrigado a restituir essa 

mesma importância e a pagar juros e outros encargos nas condições pré-estabelecidas (Bastos, 

2016).  

 Por parte dos gestores financeiros espera-se uma análise minuciosa dos custos associados 

aos empréstimos bancários. Esta análise justifica-se para que a negociação entre a taxa de juro exigida 

e as comissões associadas aos empréstimos sejam equilibradas, isto porque uma negociação apenas 

da taxa de juro não será eficiente (Vieto & Maquieira, 2010). 

 Os empréstimos bancários tradicionais transportam vários conceitos associados, pois um 

único empréstimo é composto por inúmeros elementos. Um empréstimo bancário inclui os seguintes 

constituintes (Vieto & Maquieira, 2010): 

Contrato de empréstimo – assinado entre o banco e o seu cliente, podendo existir também avalistas 

de forma a garantir a posição do banco futuramente. 

 

Tempo – intervalo de tempo no qual prevalece o empréstimo (data de início e de fim) que consta no 

contrato. 

 

Taxa de juro – a taxa de juro de um empréstimo pode ser fixa ou variável.  

 

Figura 6 – distinção entre taxa de juro fixa e variável nos empréstimos bancários 

Devem ser negociadas taxas de juro fixas quando se prevê uma tendência de subida para as taxas de 

juros e taxas de juros variáveis quando se espera que futuramente as taxas de juro podem sofrer 

descidas, podendo usufruir das suas variações para valores menores. 

 

Termo da renda (prestação) – normalmente por capital e juros. Em alguns casos é cedido em 

deferimento do pagamento de uma ou mais amortizações de capital, sendo apenas cobrados os juros. 

Esta situação verifica-se em casos de empréstimos elevados e em que o retorno esperado no 



 

51 

investimento aplicado não seja imediato. As prestações podem ser classificadas segundo várias 

características: 

 

Tabela 4 – Caracterização das prestações nos empréstimos bancários 

Característica Descrição 

Rendas 

Rendas certas – quando está estabelecido o momento em que vencem cada uma 

das prestações. 

Rendas incertas – quando o vencimento da primeira e da última prestação depende 

de fatores externos. 

Valor 
Constantes – quando o valor ao longo da vida do empréstimo não se altera. 

Variáveis – quando o valor da prestação varia ao longo da vida do empréstimo.  

Momento de 

pagamento 

Antecipadas – se são pagas no início de cada período. 

Postecipados – se são pagas no fim de cada período. 

Vencimento 

da primeira 

prestação 

Imediatas – quando a primeira prestação vence logo no primeiro período. 

Diferidas – quando é acordado um período posterior para o pagamento da primeira 

prestação. 

 

Garantias – garantias solicitadas à empresa tomadora de fundos para caso de incumprimento da 

liquidação do empréstimo. Estas garantias podem assumir diferentes formas conforme o valor do 

empréstimo e o risco da empresa, podendo ser assumidas, por exemplo, através da hipoteca de 

edifícios da empresa e/ou dos próprios proprietários ou de uma livrança. 

 

Cláusulas – os contratos podem ainda conter um conjunto de cláusulas com o objetivo de proteger a 

instituição bancária de diversos cenários que possam ocorrer. 

 

 Os empréstimos bancários podem ainda ter encargos adicionais associados que podem ser 

diferentes de banco para banco. Entre estes encargos podem destacar-se a comissão de abertura de 

crédito, comissão de gestão anual e os impostos de selo anexados às mesmas. 
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 Para além de todos estes elementos constituintes de cada empréstimo, podemos ter 

diferentes modalidades de empréstimo relativamente à forma como os mesmos são liquidados que 

são apresentadas na figura seguinte (Vieto & Maquieira, 2010).  
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Reembolso através de 

amortização única 

• Prestações variáveis 

• Capital amortizado de uma 

só vez na data de vencimento 

• Prestações para o pagamento 

de juros periódicos e imposto 

de selo 

Reembolso através de 

uma amortização única e 

juros periódicos 

Reembolso através de um 

pagamento único de 

capital e juros 

Reembolso em prestações 

periódicas constantes 

Modalidades de empréstimos bancários 

Reembolso em amortizações 

periódicas constantes 

• Prestações com valor constante 

• Prestações com capital, juros e 

imposto de selo (prestação 

constante → inclusão dos 

encargos na prestação)) 

• Prestações nas datas de 

vencimento de cada período  

• Primeira prestação vence no final 

do primeiro período 

• Determinação de juros antecipada 

• Prestações com valor variável 

• Capital liquidado em cada 

prestação é constante 

• O total do capital é dividido pelo 

número de total de períodos de 

forma equitativa 

• Juros variáveis em cada prestação, 

atualizando conforme o mercado  

• Imposto de selo e restantes 

encargos podem ser cobrados à 

parte  

• Pagamento único 

• Capital amortizado de uma 

só vez na data de vencimento 

• Juros pagos de uma só vez 

na data de vencimento 

• Dificuldade de negociação 

devido ao risco elevado  

Figura 7 – Modalidades de empréstimos bancários  
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3.1.2.8. Leasing 

 

 O leasing, também designado por locação, é um dos instrumentos de financiamento mais 

utilizado pelas empresas. Este instrumento é caracterizado pela celebração de um contrato entre o 

locador (proprietário de bem) e o locatário (utilizador do bem). Este contrato consiste no aluguer de 

um bem durante um período de tempo superior a um ano, onde o locatário tem de fazer pagamentos 

periódicos. No final do contrato, existe a possibilidade do locatário ficar com o bem alugado caso 

proceda ao pagamento do valor residual do contrato (Bastos, 2016). 

 

  

Figura 8 – Diagrama sobre o financiamento através de leasing (adaptado de Bastos, 2016) 

 

 O leasing pode ser mobiliário ou imobiliário conforme a natureza do bem que é alugado. 

Quando o bem é móvel, como por exemplo viaturas, equipamentos de carga, aeronaves, mobiliário 

ou computadores, estamos perante um leasing mobiliário e quando o bem é um imóvel como edifícios 

e terrenos, temos um leasing imobiliário (Bastos, 2016). 

 Este meio de financiamento tem, como a maioria, o pagamento de juros associados ao 

empréstimo, assim como o respetivo imposto de selo. Para além destes custos, um leasing pode 

englobar um conjunto de comissões, como as despesas de formalização de contrato, sobre as quais 
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incide o IVA, a comissão de abertura de contrato e comissão de gestão anual (Vieto & Maquieira, 

2010). 

 O leasing pode assumir três modalidades distintas: leasing financeiro, leasing operacional e 

modalidades específicas de leasing, em particular o lease-back (Vieto & Maquieira, 2010). 

 

Tabela 5 – Modalidades de leasing 

Modalidade Características 

Leasing 

financeiro 

No leasing  financeiro, o valor total das rendas a pegar pelo locatário representa 

grande parte do valor do bem, sendo o valor residual correspondente a uma pequena 

percentagem do valor do bem (entre 2% e 10%). Nestes casos, o contrato tem uma 

duração próxima da vida útil do bem em questão, resultando na maioria dos casos 

na aquisição do bem por parte do locatário.   

Leasing 

operacional 

No leasing  operacional, o valor total das rendas não representa uma percentagem 

tão significativa do valor do bem, sendo que o valor das rendas é baseado no grau de 

utilização do bem. Desta forma, o valor residual será significativo. De uma forma geral, 

neste tipo de leasing, a empresa não pretende ficar com o bem no final, mas utilizá-

lo durante um período de tempo definido e mais curto do que no leasing financeiro. 

Lease-back 

Nesta tipologia de leasing, o locatário vende um bem que tem através de um 

financiamento a uma empresa de leasing. Assim, procede ao pagamento total do 

financiamento anterior e continua a usufruir do bem, pois realiza um contrato leasing 

com a empresa a que vendeu o bem. Desta forma, o locatário poderá estender o 

prazo para fazer o pagamento do bem, nunca tendo de prescindir do mesmo. No final 

do contrato leasing, paga o valor residual e volta a ser o proprietário do bem que tinha 

vendido. 

 

 No que respeita à forma de liquidação dos contratos leasing existem várias formas de 

liquidação que podem ser negociadas entre o locador e o locatário, incluindo a periocidade e o tipo 

de rendas. Em Portugal, existem dois padrões de amortizações que se verificam com mais frequência 

(Bastos, 2016): 

 Com prestações constantes e antecipadas; 
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 Com uma primeira prestação de grande valor (representando entre 25% a 40% do valor 

do bem) e as restantes prestações contantes, sendo todas elas antecipadas. 

 Apesar das duas situações apontadas anteriormente serem as mais comuns em Portugal, é 

importante salientar que também existem contratos de leasing onde as prestações podem ser 

postecipadas (pagas no final de cada período) e onde o valor da prestação não é fixo (Vieto & 

Maquieira, 2010). 

 

 

3.1.2.9. Obrigações e empréstimos obrigacionistas 

 

 Os empréstimos obrigacionistas apenas acontecem quando os projetos a implementar 

necessitam de financiamento tão avultado que através dos sócios/acionistas ou de uma instituição 

bancária não seria possível conseguir um valor tão elevado (Vieto & Maquieira, 2010). 

 Os empréstimos obrigacionistas são representados por obrigações que são títulos que 

representam dívida a médio e longo prazo. No momento da emissão das obrigações deve ser definido 

o valor global, o preço de emissão, o valor do reembolso, a taxa de juro e o plano de amortização do 

empréstimo (Bastos, 2016). Nesta modalidade de financiamento também podem existir garantias 

associadas. Sempre que o empréstimo esteja relacionado com um ativo da empresa pode estar 

acordado que, em caso de incumprimento, o mesmo é vendido e as dívidas pagas. Podem também 

existir, por exemplo, por parte da empresa pagamentos anuais para a recompra de obrigações, 

transportando o empréstimo para momentos futuros (Vieto & Maquieira, 2010). 

 Quando o investidor adquire obrigações, está a comprar dívida da empresa não tendo direito 

a voto nem a usufruir de dividendos. Por norma, por emprestar dinheiro à organização, o 

obrigacionista recebe um juro (cupão). Nestes casos, os obrigacionistas ficam com uma vantagem 

em relação aos acionistas: em caso de falência, os obrigacionistas serão primeiramente reembolsados 

 (Vieto & Maquieira, 2010). 

 

 O valor nominal das obrigações (o valor que consta na obrigação) pode não ser igual ao preço 

de emissão da obrigação: 

 Preço de emissão > Valor nominal → emissão de obrigações acima do par 

 Preço de emissão = Valor nominal → emissão de obrigações ao par 

 Preço de emissão < Valor nominal → emissão de obrigações abaixo do par 
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Quando o obrigacionista é reembolsado podem verificar-se três situações: 

 Preço de reembolso > Valor nominal → pagamento de obrigações acima do par 

 Preço de reembolso = Valor nominal → pagamento de obrigações ao par 

 Preço de reembolso < Valor nominal → pagamento de obrigações abaixo do par 

 

Existem inúmeras características que podem distinguir várias tipologias de obrigações. As 

obrigações podem permitir que o obrigacionista venha mais tarde a participar no capital da empresa, 

existindo então a possibilidade de transformar dívida em capital próprio. Relativamente à taxa de juro 

esta pode ser variável ou constante durante a existência do empréstimo, existindo ainda uma tipologia 

de obrigações (obrigações de cupão zero) que não têm o pagamento de juros, estas são reembolsadas 

por um preço superior ao de emissão. As obrigações podem variar também a sua duração, podendo 

ter já uma data final definida ou até perpétuas (nunca reembolsadas). Sobre os valores que o 

obrigacionista tem a receber (juros e reembolso do valor investido) estes podem ser periódicos ou 

liquidados pelo emitente das obrigações apenas no termo do empréstimo [(Bastos, 2016) (Vieto & 

Maquieira, 2010)]. 

A emissão das obrigações é um processo completo onde a empresa que as pretende emitir 

tem de gerir várias fases diferentes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inicialmente a empresa tem de decidir qual o montante de capital que efetivamente necessita. 

Depois de ter o valor definido, aconselha-se à escolha de um assessor que trate da estrutura da 

Determinação 

do montante 

necessário 

Seleção do 

assessor 

financeiro 

Classificação 

do risco  

Plano de 

colocação no 

mercado 

Inscrição na 

CMVM  

 1 4 7 6 8 2 5 3 

Contrato de 

emissão  

Subscrição  

Entrega dos 

títulos  

Figura 9 – Cronograma sobre a emissão de obrigações 
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operação e da sua implementação. Numa terceira fase, deve ser redigido o contrato com referência 

ao montante total em questão para o empréstimo, à taxa de juro, às amortizações, entre outras. 

Posteriormente, os títulos devem ser classificados tendo em consideração o seu nível de risco, 

assim como todos os títulos do mercado estão classificados. Esta classificação é feita por uma escala 

reconhecida internacionalmente. Depois de apurado o risco, basta a empresa proceder à inscrição 

na Comissão de Mercado de Valores Mobiliários (obrigatório no caso de emissão de obrigações) para 

que se possa estruturar o plano de colocação no mercado das obrigações. Por norma, a colocação 

no mercado é feita através da bolsa de valores para que alcance o maior número possível de 

investidores. Seguidamente pode iniciar-se a subscrição das obrigações por parte dos investidores 

interessados e, consequentemente, a sua entrega (hoje em dia já se verifica uma entrega totalmente 

eletrónica das obrigações) aos obrigacionistas (Vieto & Maquieira, 2010). 

A empresa que emite as obrigações tem que suportar vários custos associados ao 

empréstimo como o registo legal do mesmo e também um conjunto de comissões bancárias para a 

preparação do processo, para a colocação do empréstimo e ainda para o reembolso dos juros e do 

capital. Relativamente à amortização do empréstimo por parte da empresa emitente podem ocorrer 

dois planos diferentes: amortizações constantes e amortização única (Vieto & Maquieira, 2010). 

 

Tabela 6 – Planos de amortização nos empréstimos obrigacionistas 

Planos de 
amortização 

Descrição 

Amortizações 

contantes 

Nesta opção, o número de obrigações a reembolsar é igual em todos os períodos 

ou então a percentagem do valor nominal é fixa. Quando as amortizações são 

constantes pode ser incluído ou não um prémio de reembolso. Nesta situação, 

podemos ter uma taxa de juro constante ou variável. No caso de ser constante, 

o valor da prestação é fixo, mas se for variável, o valor sofre a variação resultante 

da taxa de juro. 

Amortização 

única 

A amortização única pressupõe que foi acordado um único reembolso no 

vencimento do empréstimo. No entanto, os juros são pagos periodicamente. 

Sempre que a taxa de juro for constante, temos prestações (compostas apenas 

com os juros à exceção da última) constantes. Por outro lado, caso estejamos 

perante uma taxa de juro variável, o valor das prestações sofre também 

alterações. 
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3.1.2.10. Empréstimos externos 

 

 Uma fonte de financiamento não tão comum, mas também utilizada, é o financiamento 

através de empréstimos solicitados a entidades estrangeiras. Normalmente, esta situação só se 

verifica quando as taxas de juro no país estrangeiro estão muito mais baixas do que no próprio país. 

Apesar do câmbio que tem que ser praticado e dos custos associados a um empréstimo no 

estrangeiro, as diferenças nas taxas de juro podem ser compensadoras. 

 Nesta tipologia de empréstimo dificilmente se conseguirá uma prestação fixa, porque mesmo 

que esta seja negociada com a entidade estrangeira, a alteração da taxa de câmbio faz com que o 

valor pago na moeda nacional seja sempre diferente. Estas operações têm como encargos principais 

o imposto de selo sobre o contrato, o imposto de selo sobre o montante total do contrato, a comissão 

de organização de dossiê, a comissão de formalização, entre outros (Vieto & Maquieira, 2010). 

 

 

3.1.2.11. Microcrédito 

 

 O microcrédito é uma fonte de financiamento com um público-alvo bastante definido. O 

microcrédito foi criado e ainda hoje se mantém com um grande objetivo social: a erradicação da 

pobreza e a inclusão de grande parte da população excluída devido à sua situação económica (Ahmed, 

2009). 

 Em 1998 foi o arranque do microcrédito em Portugal com a criação da Associação Nacional 

de Direito ao Crédito (ANDC). Segundo esta associação, este mecanismo de financiamento destina-

se a pequenos projetos de pessoas desempregas ou em situação laboral precária. A ANDC refere 

ainda que poderão ter acesso a um microcrédito caso exista apenas uma boa ideia de negócio ou até 

caso pretendam criar o seu próprio emprego. 

 Nesta fonte de financiamento, a única garantia exigida é uma garantia pessoal – um fiador – 

que terá de se responsabilizar por 20% do total do capital emprestado, não tendo o empreendedor de 

comprovar rendimentos. As pessoas que usufruem deste financiamento não têm acesso aos 

empréstimos bancários devido às suas exigências e, desta forma, conseguem condições para 

incentivar o seu futuro negócio. Depois de conseguir iniciar a sua atividade e ter resultados positivos, 

o beneficiário irá, periodicamente, reembolsar o empréstimo obtido. 
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 De todas as vantagens que esta fonte de financiamento apresenta pode destacar-se o estímulo 

ao lançamento de negócios próprios, a inserção social de pessoas de baixo rendimento, e ainda, a 

criação de postos de trabalho. 

 

 

3.1.2.12. Outras fontes de financiamento 

 

 Na exploração dos meios de financiamento disponíveis no mercado podemos encontrar fontes 

de financiamento que podem não se enquadrar totalmente nem na modalidade de capitais próprios 

nem de capitais alheios. Assim, existem instrumentos de financiamento que foram tratados à parte 

dessas duas secções. 

 

 

3.1.2.13. Capital de risco  

 

 O capital de risco – também conhecido como venture capital e private equity – é uma forma 

de financiamento onde a entidade financiadora, uma sociedade anónima, adquire uma participação 

minoritária (por norma não ultrapassa os 49% do capital social) de empresas que apresentam um 

grande potencial de crescimento. Esta participação no capital é temporária, tendo como valor médio 

5 a 7 anos de apoio (Vieto & Maquieira, 2010). 

 Esta fonte de financiamento é considerada por alguns autores como uma fonte através de 

capital próprio (Vieto & Maquieira, 2010). No entanto, parece mais adequado o seu afastamento de 

qualquer uma das modalidades (capital próprio e capital alheio) visto que a empresa de capital de 

risco que financia a empresa que recebe os fundos é, inicialmente, externa à empresa (capital alheio) 

e, posteriormente, passa a deter parte do capital (capital próprio). Assim, este instrumento de 

financiamento foi tratado nesta secção. 

 A empresa de capital de risco entra no capital da empresa através da subscrição de quotas 

ou ações quando existe um aumento de capital, sendo o seu principal objetivo apoiar o 

desenvolvimento da empresa beneficiária para conseguir, no futuro, ganhos significativos através da 

sua participação (Bastos, 2016). 

 As Sociedades de Capital de Risco (SCR) procuram investir em empresas que se demonstram 

competitivas e produtivas e com potencial de crescimento de negócio na tentativa de diminuir o risco 
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assumido com o investimento (Veloso, 2015). O sucesso do investimento das SCR está condicionado 

ao sucesso da empresa financiada visto que os investidores passam a ser sócios/acionistas da 

mesma.  

 Nos EUA existem duas formas fundamentais de financiamento em capital de risco: 

 Private Equity – este financiamento é concedido a empresas já constituídas de qualquer 

dimensão e que apenas necessitam do apoio financeiro por parte da SCR. Apesar das 

empresas já estarem totalmente constituídas e poderem até ter alguma idade, estas 

precisam de capital que, por algum motivo não conseguem através de uma entidade 

totalmente externa como a banca. Deste modo, conseguem a oportunidade de desenvolver 

as suas ideias e aproveitar as suas capacidades. 

 

 Venture Capital – financiamento concedido a empresas recentes ou de pequenas 

dimensões, onde os investidores têm uma participação ativa na gestão da empresa. Este 

apoio dos investidores é essencial porque as novas empresas podem ter défices de 

conhecimentos no que diz respeito a uma gestão adequada.  

 

 No entanto, na Europa a visão é um pouco diferente, sendo que o private equity designa toda 

a indústria do Capital de Risco, incluindo o venture capital. Segundo o IAPMEI (Instituto de Apoio às 

Pequenas e Médias Empresas) e o APCRI (Associação Portuguesa de Capital de Risco), os tipos de 

financiamento prendem-se com a fase de desenvolvimento em que a empresa apoiada se encontra 

(APCRI & IAPMEI, 2006). 

 

Tabela 7 - Tipos de Investimento (Capital de Risco) - Adaptado de APCRI e IAPMEI (2006) 

Designação Aplicação 

Seed Capital 

Financiamento dirigido a projetos empresariais, antes até da instalação de 

negócio para a avaliação e desenvolvimento do conceito inicial. Pode envolver 

estudos de mercado para estudar a viabilidade da ideia. 

Star-up capital 

Financiamento para empresas já existentes (em funcionamento ou em 

processo final e instalação) onde ainda não foi iniciada a comercialização. Por 

norma, o financiamento é utilizado para marketing e lançamento de 

produtos/serviços. 
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Designação Aplicação 

Other early stage 

Dirigido a empresas recentes que já possam ter iniciado a comercialização, 

mas ainda sem lucros, sendo o financiamento utilizado para melhorar 

processos de fabrico e comercialização. 

Expansão 
Destinado a empresas que já atingiram maturidade, mas não têm capacidade 

para expandir o negócio ou aumentar a capacidade de produção. 

Buyout 

Financiamento dirigido para a aquisição da empresa, em particular: 

 Apoiar a aquisição do controlo da empresa pelos administradores ou 

sócios minoritários (management buy out) 

  Apoiar a tomada de controlo da administração por um grupo de 

gestores externo (management buy in) 

Replacement equity 
Permite que o financiamento fornecido pelo investidor inicial seja adquirido 

por um outro investidor (não relacionado com o capital de risco) 

Brigde financing 
Financiamento que tem como objetivo ajudar a empresa beneficiária para 

passar a estar cotada em bolsa 

Resgate/turnaround 
Financiamento destinado a empresa em situação financeira difícil, com o 

objetivo de uma reestruturação económica e financeira. 

 

 Como já referido, o capital e risco é um meio de financiamento temporário e, por isso, tem 

de ser decidida de que forma o investidor sai do capital de risco. A saída pode assumir três formas 

diferentes: venda da participação aos antigos titulares, venda da participação a terceiros (quer sejam 

investidores tradicionais como investidores de capital de risco) ou a venda na bolsa (em especial 

quando o financiamento adquirido foi da tipologia Brigde financing) (Santos, Oliveira, & Daniel, 2007). 

 Relativamente a todas as fontes de financiamento expostas anteriormente, o capital de risco 

sobressai pela diferente forma de receber um retorno por parte da entidade que cede os fundos. O 

capital de risco demonstra-se uma modalidade de financiamento interessante porque o investidor 

torna-se proprietário da empresa o que faz com que tenha o máximo interesse no seu sucesso.  

Tabela 7 - Tipos de Investimento (Capital de Risco) - Adaptado de APCRI e IAPMEI (2006) (Continuação) 
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3.1.2.14. Business Angel 

 

 Um Business Angel é um investidor individual de capital de risco. Este investidor pretende 

optar por projetos que tenham a envolvência de equipas empreendedoras. Normalmente, o tipo de 

negócio mais apoiado por estes investidores são startups tecnológicas com um grande potencial de 

crescimento. A participação de um Business Angel tem como objetivo final aumentar o valor das 

empresas em que investem (FNABA, 2018). 

 As empresas interessadas neste processo de financiamento devem procurar encontrar um 

Business Angel do seu agrado, expor a sua ideia e apresentar a sua proposta. Esta sua proposta 

poderá ter uma contraproposta por parte do investidor. Depois de acordo mútuo, o Business Angel 

procede a uma injeção de capital em troca da posição acordada (FNABA, 2018). 

 Esta modalidade de financiamento pressupõe uma participação ativa do Business Angel no 

negócio que este está a financiar, contribuindo com a sua experiência e contactos. Os Business Angels 

podem ser uma excelente aposta para empresas que não precisem de quantias extremamente 

avultadas e tenham um negócio específico. Caso localizem um Business Angel que conheça a área e 

esteja disposto a investir o capital pretendido, pode ser uma solução positiva. 

 Estes investidores assumem o risco individualmente e, todas as exigências da empresa 

financiada têm que ser aprovadas por este. O financiamento com origem num Business Angel 

designa-se smart money (Veloso, 2015). Esta denominação poderá derivar do facto de para além do 

valor monetário investido, tem associado conhecimentos específicos e contactos numa área que 

podem ser mais-valias no negócio em questão. 

 Normalmente, este tipo de financiamento é delimitado no tempo, a participação do capital da 

empresa serve de alavanca para um crescimento que se espera notório com uma valorização do 

negócio em causa. Após os resultados esperados, o Business Angel pode optar por vender a 

participação a interessados (IAPMEI, 2018). 

 

 

3.1.2.15. Garantia mútua 

 

 A garantia mútua é um sistema privado mutualista de apoio às micro, pequenas e médias 

empresas, principalmente através da prestação de garantias financeiras. Estas garantias são dadas 
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pelas Sociedades de Garantia Mútua (SGM) e têm como objetivo final facilitar a obtenção de crédito. 

As SGM prestam também outro tipo de garantias para os vários setores de atividade (SPGM, 2018). 

 Quando uma empresa necessita de pedir um empréstimo bancário e pretende recorrer a uma 

SGM, esta e a entidade bancária irão analisar o risco do negócio e da operação em si. Existindo a 

aprovação do empréstimo com a garantia mútua, será dado seguimento ao contrato e também à 

aquisição por parte da empresa beneficiária do estatuto de empresa mutualista (obrigatório para 

usufruir da garantia, passando a ser acionistas da SGM). No final do empréstimo a empresa tomadora 

do empréstimo poderá vender as ações que adquiriu (SPGM, 2018). 

 No serviço mais comum prestado pelas SGM, a concessão das garantias financeiras, estas 

entidades serão a garantia perante a instituição de crédito financiadora da empresa que pretende 

utilizar a garantia bancária no caso de incumprimento. No entanto, as SGM só se responsabilizam 

por parte do valor do capital e não pelos juros associados ao empréstimo (Bastos, 2016). 

 Este apoio traz algumas vantagens às empresas beneficiárias como ter acesso ao crédito 

bancário e obter taxa de juro mais baixo. Estas vantagens só se verificam quando a empresa que 

pretende tomar um empréstimo tem como garantia uma instituição fiável (a SGM), diminuindo o risco 

associado ao empréstimo (Bastos, 2016). Assim, a garantia mútua é uma boa solução para que as 

micro, pequenas e médias empresas obtenham o financiamento que precisam por custos mais 

reduzidos.  

 

 

3.1.2.16. Crowdfunding 

  

 O crowdfunding é chamado de financiamento colaborativo porque consiste numa alternativa 

de financiamento informal, onde se espera entre amigos e conhecidos reunir valor suficiente para 

financiar um negócio.  

 A forma de obter este tipo de financiamento será lançar uma campanha de angariação de 

fundos numa plataforma online própria para crowdfunding, descrevendo a ideia de negócio e 

estabelecendo um valor de financiamento. A parir daí será necessário esperar que se juntem 

investidores suficientes para alcançar o valor estipulado (PPL, Crowdfunding Portugal, 2018). 

 O crowdfunding é uma forma simples e recente de conseguir financiamento para um projeto 

através de uma comunidade que partilhe interesse pela ideia lançada. Este método também permite 
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que os empreendedores se dirijam a um leque mais diversificado de investidores, o que pode facilitar 

a obtenção de investidores interessados (Veloso, 2015). 

 Por todas estas razões, o crowdfunding pode considerar-se uma modalidade de financiamento 

simples e transparente, onde se espera que ideias originais motivem investidores e resultem em bons 

negócios (Novo Banco, 2018). 

  

 

3.1.2.17. Subsídios e Fundos comunitários 

 

 As organizações podem ainda contar com um meio de financiamento menos tradicional, mas 

que pode ser uma grande vantagem. No que respeita ao desenvolvimento regional, à inovação e ao 

empreendedorismo, os governos, assim como outras entidades internacionais costumam ter 

desenvolvidos projetos e organizados fundos para apoio às empresas. 

 Este apoio é cedido às empresas através de subsídios que podem ser comparticipações 

financeiras ou cedência de recursos como recompensa do investimento feito por parte da empresa 

beneficiária. A concessão destes subsídios é pautada por um forte regulamento e, obviamente, por 

legislação rigorosa. Para a obtenção destes valores existem condições restritas sobre as condições 

de acesso por parte das entidades e também dos projetos em si. São também avaliados vários aspetos 

qualitativos como a tipologia de despesa elegíveis, o cumprimento dos objetivos do projeto e da 

empresa e o trabalho do gestor financeiro (Bastos, 2016). 

 Para que as empresas se possam candidatar e ter acesso a este tipo de financiamento é 

necessário que tenham a sua contabilidade organizada e uma situação regularizada face à Segurança 

Social e à Autoridade Tributária. Ainda mais, devem apresentar uma situação financeira equilibrada 

e assegurar recursos necessários à elaboração do projeto. Só depois de aprovada toda a situação da 

empresa será analisado o projeto. Quando se inicia a análise do projeto espera-se que o mesmo 

contemple alguma ou várias das áreas apoiadas por este género de subsídios como é o caso da 

inovação, internacionalização, criação de próprio emprego, etc. Adicionalmente, a empresa candidata 

tem de conseguir assegurar o financiamento do projeto (quer com capitais próprios quer com capitais 

de terceiros) e provar à entidade cedente de fundos a viabilidade do projeto (Bastos, 2016).  

 Quando os projetos são aprovados e avançam, a entidade financiadora tem que acompanhar, 

controlar e garantir que os objetivos traçados estão a ser cumpridos. O controlo do projeto é feito com 

a identificação de bens e serviços adquiridos, assim como uma análise contabilística e financeira 
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detalhada. Todos os documentos de suporte do investimento têm de ser apresentados do mesmo 

modo que todos os seus comprovativos de pagamento, sendo incluídas faturas, recibos dos 

pagamentos efetuados, notas de lançamento, cópias de cheques e também os extratos bancários. 

Toda esta informação é complementada com os balancetes e balanços para que sejam verificadas 

as alterações que o investimento feito provocou (Bastos, 2016). 

 Por norma, estes subsídios decorrem de candidaturas ao regime de apoio disponíveis pelas 

autoridades nacionais ou comunitárias, sendo, no caso de Portugal, a União Europeia. A nível nacional 

podem também ser encontrados diversos programas de apoio através de subsídios. 

 Na atualidade, a Europa rege-se pela estratégia Europa 2020 – estratégia da União Europeia 

para o crescimento e para o emprego da década em que nos encontramos (2010 – 2020). Esta 

estratégia tem como prioridades o crescimento inteligente, o crescimento sustentável e o crescimento 

inclusivo. Os objetivos que se pretendem atingir são ambiciosos e incluem áreas como o emprego, 

as alterações climáticas, a educação e a pobreza (European Anti-Poverty Network, 2011). Neste 

âmbito, Portugal desenvolveu um acordo com a Comissão Europeia – Portugal 2020 – de forma a 

conseguir acompanhar a estratégia lançada pela União Europeia. Este programa reúne os 5 Fundos 

Europeus Estruturais e de Investimento: Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional, Fundo Social 

Europeu, Fundo de Coesão, Fundo Europeu Agrícola para o Desenvolvimento Rural e Fundo Europeu 

dos Assuntos Marítimos e das Pescas, permitindo o usufruto deste programa pelas mais diversas 

áreas de negócio. Este acordo inclui vários programas aos quais as empresas podem concorrer se 

estiverem dentro da categoria para o qual o programa se dirige e obedecer às condições exigidas 

(Portugal 2020, 2018). 

 Para além destes programas de grandes dimensões, existem programas a nível nacional (sem 

ligação direta à União Europeia) que se podem demonstrar verdadeiros incentivos empresariais. No 

caso português podemos destacar os apoios dados pelo IEFP (Instituto do Emprego e da Formação 

Profissional), pelo IAPMEI e ainda por algumas Câmaras Municipais com o intuito de promoção e 

desenvolvimento local. No caso do IEFP existem iniciativas de apoio à criação de empresas e também 

à criação do próprio emprego no âmbito do programa Investe Jovem (medida financiada pelo Portugal 

2020) (IEFP, 2018). O IAPMEI desenvolveu o programa FINACIA que pretende alargar o acesso por 

parte das empresas ao capital de risco e à garantia mútua. Para garantir o acesso às fontes de 

financiamento, o Estado partilha o risco com as instituições envolvidas (Sociedades de Capitais de 

Risco, Instituições Bancárias, Sociedades de Garantia Mútua e Business Angels) (IAPMEI, 2018). No 

caso de pequenos empreendedores podemos ter um apoio mais local com intervenção das Câmaras 
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Municipais. Os projetos apoiados pelos municípios podem não ser financeiros, contribuindo também 

na logística, gestão e impulsionamento de um negócio. Exemplificando esta situação podemos 

apontar o Lisboa Empreende desenvolvido pela Câmara Municipal de Lisboa (Câmara Municipal de 

Lsiboa, 2018), o Empreende Jovem proporcionado pela Câmara Municipal do Porto (Empreende 

Jovem, 2018) e ainda a Startup Braga desenvolvido pela Câmara Municipal de Braga para o apoio a 

projetos de elevado potencial (Câmara Municipal de Braga, 2018). 

 

 Em suma, a extensa abordagem das ofertas de financiamento do mercado foi necessária para 

uma compreensão mais profunda das oportunidades que cada empresa tem para obter 

financiamento. Depois da análise feita, conclui-se que interessa aos gestores financeiros escrutinar 

minuciosamente junto dos agentes cedentes de crédito quais os custos efetivos que a operação irá 

acarretar, tanto ao nível dos juros como de todos os encargos adicionais que podem ser cobrados, 

como fomos vendo em quase todas as opções estudadas. As taxas de juro mais baixas poderão não 

significar uma melhor opção se as comissões cobradas durante a amortização forem significativas. 

 A maior vantagem da existência de tantas soluções quando as empresas procuram 

financiamento é a possibilidade de conjugar várias fontes se isso for o mais conveniente. Desta forma, 

o gestor financeiro tem de ser um decisor, analisando todas as suas possibilidades e escolhendo 

sempre a solução que maior riqueza traz para os proprietários da organização.   

 

 

 

3.2. Comparação entre as fontes de financiamento 

 

 Nesta secção pretende-se fazer uma análise comparativa geral de alguns dos meios de 

financiamento abordados. Confrontando as vantagens e desvantagens de cada um deles poderemos 

presumir em que situações umas alternativas são melhores do que outras. 

 

Fontes de financiamento de curto prazo 

 Relativamente aos instrumentos de financiamento de curto prazo, podemos fazer um 

paralelismo entre o desconto de papel comercial e o desconto de livranças porque ambas são 

promessas de pagamento. No entanto, o papel comercial pode incluir mais do que duas entidades e 
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a livrança é diretamente tratada com a entidade bancária. Assim, a livrança acaba por ser mais 

simples (sendo também a mais utilizada) e têm ainda a vantagem de todos os custos serem 

postecipados. 

 Sempre que falamos de contas caucionadas e situações de descoberto autorizado (overdraft) 

existe uma comparação óbvia, porque a base das duas consiste na disponibilização de saldo na conta 

à ordem. No entanto, a principal diferença é que uma conta caucionada obriga à existência de uma 

conta paralela (a verdadeira conta caucionada) de onde são feitas as operações de capital para a 

conta à ordem. No caso das contas overdraft, está estipulado o valor de capital que pode ser utilizado 

sobre a conta à ordem sem que qualquer operação tenha de ser feita. Assim, a nível operacional uma 

conta com descoberto autorizado demonstra-se mais prática, permitindo a execução de operações 

sem que tenha de ser realizada alguma operação paralela para que haja capital disponível.  

 Os cartões de crédito consistem numa modalidade bastante diferente de todas as outras de 

curto prazo apresentadas e podem revelar-se uma grande vantagem para uma empresa de dimensões 

relevantes. Caso uma empresa tenha um número de colaboradores elevado, vários poderão ter 

permissões para fazer compras em nome da empresa ou pagamentos de material, o que se tornará 

muito mais fácil logisticamente se a empresa recorrer a cartões de crédito, onde cada colaborador 

com essa responsabilidade possa ter um cartão para empresa para fazer pagamentos. 

 

 Por outro lado, quando nos referimos a meios de financiamento de médio e longo prazo, 

temos duas possibilidades: capitais próprios e capitais alheios.  

 

Fontes de financiamento de médio longo prazo – capital próprio 

 Com recurso a capitais próprios as duas alternativas mais utilizadas são o aumento de capital 

por reservas e os lucros retidos. O aumento de capital por reservas é mais fácil de ocorrer do que o 

aumento por entrada de dinheiro. Esta situação verifica-se porque a facilidade de utilizar as reservas 

da empresa relativas ao exercício anterior é mais fácil do que os acionistas terem capital para investir 

ou estarem dispostos a entradas externas de capital. Quando uma empresa tem resultados líquidos 

positivos tem a possibilidade de se autofinanciar. O autofinanciamento só acontece mesmo na 

existência de lucros, onde os proprietários decidem não dividir os lucros, mas aplicá-los em 

investimentos futuros. Caso a empresa tenha a certeza da viabilidade dos projetos em que quer 

investir, o autofinanciamento torna-se extremamente positivo e uma situação escolhida por muitas 

pequenas empresas que por norma têm uma maior aversão ao risco. Para além disso, o 
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autofinanciamento reduz a dependência relativamente ao capital alheio, permitindo às empresas um 

maior poder negocial (Tavares, Pacheco, & Almeida, 2015). 

 

Fontes de financiamento de médio longo prazo – capital alheio 

 A nível dos instrumentos de financiamento de médio longo prazo utilizando capital alheio 

destaca-se a comparação óbvia entre os empréstimos bancários tradicionais e os empréstimos 

obrigacionistas. A primeira alternativa é muito mais utilizada do que a emissão e obrigação. Esta 

situação verifica-se porque os custos agregados ao registo de emissão de obrigações são somados 

aos juros e impostos de selo habituais, tornando os empréstimos obrigacionistas mais dispendiosos 

e só justificados em casos de montantes bastantes avultados, montantes estes não aceites pelas 

instituições bancárias para um empréstimo tradicional. 

 O microcrédito é menos utilizado porque está direcionado a um público-alvo mais restrito. 

Com a sua vertente social, o microcrédito servirá aqueles que não têm garantias para conseguir em 

empréstimo bancário. As exigências feitas pela banca são rigorosas retirando oportunidades a boas 

ideias de pessoas que queiram iniciar um projeto novo. Nesse sentido, o microcrédito pode ser visto 

pelos agentes com necessidade de financiamento como um serviço complementar àquele que as 

entidades bancárias oferecem. 

 Quando nos referimos as empresas que implicam a existência de bens (edifícios, terrenos, 

meios de transporte, máquinas, etc.), estas deparam-se com duas possibilidades principais: compra 

do bem através de um empréstimo bancário tradicional ou um contrato de leasing. O contrato de 

leasing pode ser uma excelente opção para o caso de máquinas industriais, veículos ou outro 

equipamento móvel porque permite que a empresa no final do contrato decida se adquire 

efetivamente o bem ou não e evita os juros de utilização de crédito devido à modalidade de serviços 

à qual o leasing está associada. 

 

Fontes de financiamento de médio longo prazo – outras fontes de financiamento 

 As várias modalidades de financiamento abordadas nesta tipologia não podem ser 

comparadas visto que todas elas se destinam a tipologias diferentes de negócio e também em 

diferentes fases de evolução do mesmo. 

 O Business Angel, por exemplo, será para uma fase ainda de ideia de negócio como uma 

ajuda para que se possa efetivamente pôr em prática. Ou então em situações já iniciadas, mas sem 

grande evolução, procurando no Business Angel capital e também conhecimentos sobre a área de 
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negócio que permitam evolução do mesmo. Para além desta possibilidade temos também o 

Crowfunding que se dirige mesmo apenas à constituição do negócio em si, onde o objetivo será 

pessoas que partilham a mesma opinião sobre uma oportunidade de negócio se agrupem para que 

seja possível pôr em prática essa ideia. Caso um agente tenha construído uma ideia e tenha convicção 

da sua viabilidade penso que o ideal será recorrer a um Business Angel que para além de capital 

disponível tenha experiência na área em que a ideia se enquadre, podendo contribuir de forma 

eficiente para a constituição do negócio. 

 Apesar de as empresas poderem recorrer a Capital de Risco em diversos momentos ao longo 

do tempo e da sua evolução, a fase mais comum é quando o negócio já está implementado, mas 

ainda recente, é necessária uma injeção de capital para progressão da empresa. Esta situação 

justifica-se apenas em situações em que não existem garantias bancárias e a empresa preveja uma 

necessidade de ajuda de vários anos. O facto do investidor no Capital de Risco ser apenas um 

acionista temporário pode ser uma vantagem relativamente a um Business Angel. 

 Os subsídios e fundos comunitários são uma das melhores formas de obter financiamento. 

Caso um agente individual ou uma empresa desenvolva um projeto que inclua qualquer uma das 

áreas abrangidas por programas de instituições locais, nacionais ou mesmo comunitárias pode 

submeter a sua candidatura e conseguir o capital que deseja que, apesar de exigir um controlo muito 

rigoroso, não obriga ao pagamento de juros sendo um financiamento praticamente sem custos. 

 

 Esta análise foi feita com base em toda a informação reunida neste capítulo de forma a 

percebermos que fatores nos podem levar a fazer uma escolha em detrimento de outra. É necessário 

ressalvar que as modalidades de financiamento mais utilizadas variam com o crescimento da 

empresa e também ao longo do tempo. Alguns dos meios referidos são dirigidos a startups, outros a 

empresas já consolidadas e outros até apenas a ideias que se acreditam viáveis. Desta forma, esta 

análise pode ter um carácter subjetivo, existindo várias opiniões e argumentações diferentes. Apesar 

das inúmeras alternativas de financiamento disponíveis no mercado, a utilização de fontes 

diversificadas e alternativas não se verificou ainda uma tendência, sendo que muitas vezes as 

empresas continuam a optar pelos instrumentos tradicionais (Tavares, Pacheco, & Almeida, 2015). 
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3.3. Acesso às fontes de financiamento 

 

 O financiamento é essencial para que as empresas tenham capacidade de investir e expandir, 

mas também para que consigam assumir as suas responsabilidades a curto prazo. No entanto, o 

acesso a esse financiamento pode sofrer alterações de empresa para empresa. 

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

competitividade das empresas. O facto de uma empresa ter maiores dificuldades de acesso ao 

financiamento poderá impedi-la de realizar investimentos pretendidos a preços suficientemente bons 

para tornar viáveis os investimentos (Gabinete de Estratégia e Estudos, 2017). 

 O endividamento das empresas pode também ser um fator para conseguir financiamentos 

futuros. Empresas que tenham contraído um grau de endividamento significativo representam um 

maior risco, podendo aí também ter dificuldades de acesso a novos instrumentos. Deste modo, 

quando as empresas necessitam de financiamento devem analisar bem a sua situação presente, 

trabalhando para uma estrutura equilibrada e facilitando o acesso ao financiamento através da 

diminuição do risco para o investidor. 

 Em Portugal, o acesso aos mais variados instrumentos de financiamento depende de algumas 

condições e pode ser obtido junto de entidades muito diferentes. Em primeiro lugar, qualquer entidade 

que queira obter um financiamento precisa de ter a situação regularizada junto da Segurança Social 

e junto da Autoridade Tributária. A declaração de não dívida às Finanças é o documento que sustenta 

que a empresa em questão não tem dívidas ao Fisco e a declaração de não dívida à Segurança Social 

comprova a não existência de qualquer dívida à Segurança Social ou então um caso de pagamento 

em prestações autorizado e ainda casos de apresentação de oposição. Perante esta situação, as 

empresas têm um dos critérios bases para poderem prosseguir com o pedido de financiamento. 

 Para além disso, o estatuto das empresas pode traduzir-se em vantagens e condições 

especiais no caso de as empresas quererem financiar-se. Isto é, empresas a começar o seu percurso, 

micro e pequenas empresas, pequenas e médias empresas e grandes empresas, estarão 

interessadas em meios de financiamento diferentes e, apesar de alguns interesses serem comuns 

existirão diferenças no acesso aos mesmos e às condições que são atribuídas. 

 

Startups  

 Quando falamos de empresas embrionárias, um dos principais eventos em que podem ter 

acesso ao financiamento são as competições de startups. Estes eventos são preparados para que 
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pequenos negócios consigam expor a sua ideia e procurem investidores. Como exemplo destes 

eventos podem ser apontados a Web Summit, um evento europeu focado na tecnologia e na inovação 

a nível internacional e, no território nacional, o Prémio do Jovem Empreendedor organizado pela ANJE 

(Associação Nacional de Jovens Empresários). Importa salientar que a ANJE, em parceria com o IEFP, 

leva a cabo imensas iniciativas à parte desta competição de apoio a empreendedores (ANJE, 2018). 

Para além destas entidades a nível nacional, existem programas desenvolvidos para apoio não só ao 

nível de capital como também ajuda com o modelo de negócio, com espaço físico para que as futuras 

empresas possam ir trabalhando as suas ideias e também uma rede de contactos a nível local como 

já foi referido anteriormente, estando incluídas todas as ações desenvolvidas pelos municípios. 

 

Empresas implementadas 

 Para empresas já implementadas, sendo elas de pequenas ou grandes dimensões, a abertura 

a outra tipologia de financiamento é muito maior, permitindo que as empresas explorem diversas 

opções. As empresas poderão dirigir-se diretamente às entidades financiadoras como instituições 

bancárias, Sociedades de Capital de Risco, sociedades de factoring, bolsa, empresas de leasing ou 

Sociedades de Garantia Mútua para negociarem o financiamento que pretendem. No entanto, 

dependendo do seu estatuto poderão recorrer a ajuda de intermediários para conseguirem condições 

mais favoráveis. A nível nacional, as principais instituições que podem ser intermediárias são a ANDC 

na obtenção do microcrédito e o IAPMEI que conta com vários programas de auxílio às pequenas e 

médias empresas, com a criação e estatutos como PME Líder e PME Excelência. Estes estatutos 

criados pelo IAPMEI concedem às empresas que consigam obter condições melhores junto das 

instituições bancárias (IAPMEI, 2018).  

 Sempre que as empresas optem por se dirigirem diretamente a um financiador poderão 

também encontrar soluções adaptadas à sua dimensão e tipologia de negócio. Hoje em dia, as 

instituições financeiras já têm uma grande diversidade de serviços e produtos para se adaptarem aos 

mais diversos clientes que as possam procurar. 

  

 Vários estudos desenvolvidos sugerem que existem diferenças no acesso ao financiamento 

externo das empresas, sendo essas diferenças justificadas pela dimensão e idade, pelo que 

esperamos que cada empresa associada a cada pedido de financiamento tem características 

diferentes associadas, assim como condições de acesso ao financiamento específicas para essa 

situação (Barbosa & Pinho, 2016). 
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3.4. Corporate Governance 

 

 A Corporate Governance tornou-se alvo de interesse público devido à sua importância para a 

saúde económica das empresas. Apesar disso, este conceito abrange tantos outros conceitos 

menores que se torna complicada a sua definição universal, existindo sempre abordagens diferentes 

que poderão ser vistas como complementos umas das outras (IPCG, 2018). 

 A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE) definiu Corporate 

Governance como sendo um sistema através do qual as empresas são dirigidas e controladas. Este 

sistema implica que sejam distribuídos os direitos e responsabilidade pelos diferentes intervenientes 

da empresa, tendo por base regras e procedimentos pré-definidos. Com esta distribuição são também 

estipulados objetivos e formas de os atingir, controlando a sua evolução ao longo do tempo (OCDE, 

1999). James Wolfensohn, presidente do Banco Mundial entre 1995 e 2005, referiu-se a Corporate 

Governance como um sistema de promoção da justiça, da transparência e da responsabilidade das 

empresas (IPCG, 2018). Esta definição pode ainda ser complementada com o ponto de vista de 

Namazi e Kermani que defendem que a Corporate Governance é uma área que estuda a forma de 

garantir uma gestão eficiente das empresas através de infraestruturas adequadas como é o caso dos 

regulamentos empresariais, existindo muitas vezes um foco no aumento do valor da empresa (Namazi 

& Kermani, 2013). 

 Deste modo, a Corporate Governance não é mais do que a definição dos objetivos que uma 

empresa se propõe a atingir e a gestão da organização operacional e dos recursos para que os 

mesmos se consigam atingir. Apesar de nem todos os mecanismos levados a cabo pelas empresas 

serem resultado de escolhas, mas sim de imposições legais, espera-se que as organizações tracem 

objetivos tendo em conta essas imposições para que possam fazer um planeamento realista (Silva, 

Vitorino, Alves, Cunha, & Monteiro, 2006).  

 Todo o processo envolvente da Corporate  é essencial e necessário. A estipulação de objetivos, 

a tomada de decisões e a sua concretização são a base dos mecanismos de gestão que conduzem a 

empresa a atingir os valores pretendidos. A respeito da procura de uma estrutura de capital ótima, a 

Corporate Governance é primordial para que se estabeleçam metas e objetivos para caminhar para 

a estrutura pretendida (Silva, Vitorino, Alves, Cunha, & Monteiro, 2006). 

 Para além de atrair capital, uma empresa que demonstre uma sólida Corporate Governance 

pode obter novas fontes de financiamento e também mais baratas, para além de possibilitarem uma 

maior diversidade na sua estrutura de capital. Na esfera empresarial, à medida que o risco aumenta, 
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o custo do capital também aumenta pelo que a consistência da Corporate Governance assumida pela 

empresa pode tornar os seus processos mais transparentes e constituir um critério para que a 

avaliação do nível risco por parte das instituições financeiras de cedência de capital seja inferior, 

permitindo um custo de capital menor. Isto é, as empresas que seguem guidelines concretas e bem 

definidas têm uma probabilidade maior de obter custos reduzidos quando optam por recorrer a capital 

alheio (Corporação Financeira Internacional, 2009). 

 A criação de uma empresa quase que implica um desejo da sua sobrevivência a longo prazo 

e esse desejo permite que exista uma motivação expressiva para que haja um trabalho de Corporate 

Governance rigoroso e detalhado para que seja garantido o sucesso de longo prazo e também a 

sustentabilidade da empresa. Por conseguinte, a existência de guidelines bem definidas que 

detenham indicadores que guiem a empresa para a estrutura de capital ótima será essencial no 

processo de escolhas de meios de financiamento e também das proporções de cada um deles.   
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4. Estudo de caso – PRIMAVERA Business Software Solutions S.A. 

 

 O estágio curricular realizado na empresa PRIMAVERA Business Software Solutions, S.A. entre 

setembro de 2016 e junho de 2017 resultou de uma candidatura espontânea muito bem-recebida 

pela empresa e culminou na produção deste trabalho à volta do financiamento e da estrutura de 

capital das organizações. A PRIMAVERA tem como missão base para o seu negócio a simplificação 

da vida das organizações que serve, proporcionando um aumento da criação de valor das mesmas. 

A PRIMAVERA BSS, S.A. é uma empresa portuguesa que se guia pela simplificação e inovação de 

processos de negócio, tendo sido a primeira empresa portuguesa a desenvolver software de gestão 

para Windows.  

 

 

 

4.1. Apresentação e história da empresa 

 

 A PRIMAVERA Business Software Solutions, S.A. é uma empresa tecnológica portuguesa que 

nasceu em 1993 e que se afirmou no mercado nacional de soluções informáticas de gestão por ser 

a primeira empresa no desenvolvimento de aplicações para Windows. A empresa nasceu da ideia de 

dois estudantes da Universidade do Minho, Jorge Batista e José Dionísio, de desenvolver soluções de 

gestão para Windows. Os fundadores criaram assim em 1993 a PRIMAVERA Business Software 

Solutions, empresa criada sob a forma jurídica de sociedade por quotas. 

 A empresa cresce e atinge resultados promissores fazendo a passagem de sociedade por 

quotas para sociedade anónima em 2000. No ano de 2006 são constituídas as subsidiárias em 

Angola e Espanha e, três anos mais tarde, nasce a spin-off YET (Your Electronic Transations). Em 

2010, nasceu a subsidiária de Moçambique e em 2015 surge a empresa Valuekeep. 

 Hoje em dia, a empresa disponibiliza uma grande variedade de sistemas de gestão para 

empresas de todas as dimensões e setores de atividade. A PRIMAVERA conta com uma equipa com 

cerca de 300 colaboradores cujo objetivo principal é garantir uma adaptação contínua das soluções 

da empresa à evolução do mercado. A empresa está presente fisicamente em Portugal (Braga e 
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Lisboa), Angola, Moçambique e Cabo Verde e continua, ainda hoje, vinte e cinco anos após a sua 

fundação, a procurar as melhores soluções possíveis para simplificar a gestão empresarial. 

 Para além das localizações físicas referidas, a PRIMAVERA já teve escritórios em Espanha e 

Dubai, mercados onde optou por não ter instalações físicas. No caso do Dubai, a empresa optou 

mesmo por cessar funções nessa geografia durante o ano de 2017. Nesse mesmo ano foi encerrado 

o escritório físico em Espanha, tendo sido mobilizadas as tarefas até então lá desenvolvidas para 

Portugal.  

 A PRIMAVERA funciona com base num sistema de negócio indireto, isto é, através de 

parceiros de negócio certificados e especializados na instalação e suporte às soluções PRIMAVERA. 

Neste momento, a empresa conta com uma rede internacional de 600 parceiros e mais de 40 mil 

clientes espalhados por cerca de 20 países. 

 Sendo a PRIMAVERA uma organização direcionada para o desenvolvimento de soluções ao 

nível do produto, o investimento em serviços torna-se essencial para se conseguir diferenciar 

relativamente às suas concorrentes. Os serviços prestados pela empresa estão relacionados com três 

áreas distintas: 

 

Tabela 8 - Serviços prestados pela PRIMAVERA BSS SA 

Serviço Descrição 

Consultoria 

A PRIMAVERA Consulting coloca ao serviço dos clientes o seu conhecimento em projetos 

inovadores ou de maior complexidade e dimensão, nos mais variados setores de atividade 

e mercados.  

Formação 

A PRIMAVERA Academy é a estrutura de formação que assegura a dinamização de toda a 

oferta formativa PRIMAVERA, tendo grande parte das suas formações direcionadas à 

utilização dos produtos PRIMAVERA. Neste sentido, permite a clientes e parceiros um 

maior conhecimento dos produtos PRIMAVERA, sendo responsável pelas certificações dos 

parceiros. Para além de formação sobre produtos PRIMAVERA, existem também várias 

opções na área das soft skills.  

Suporte 

técnico 

O PRIMAVERA Support Center é um Centro de Assistência Técnica que tem como principal 

objetivo apoiar as equipas técnicas e de consultoria dos Parceiros, possibilitando as 

condições necessárias para a prestação de um melhor serviço a todos os clientes 

PRIMAVERA. No entanto, é também dado apoio técnico a clientes finais.  
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4.2. Organização do Grupo PRIMAVERA 

 

 Como foi referido anteriormente a empresa nasceu em 1993 como sociedade por quotas. 

Com o passar dos anos a empresa foi crescendo de forma sustentável e consistente, sendo que em 

2000 a empresa fez a transformação para sociedade anónima. 

 No processo de transformação foi criada a PRIMAVERA SGPS S.A. da qual se tornaram 

acionistas os dois sócios da empresa até então existente. A PRIMAVERA SGPS, S.A. nasce apenas 

com o intuito de fazer participações sociais noutras empresas. Esta nova empresa passou a ser 

acionista da PRIMAVERA Business Software Solutions, S.A., transformada da anterior sociedade. 

 

 

 

4.2.1. Distribuição acionista 

 

 A PRIMAVERA SGPS S.A. foi criada exatamente com o intuito de ser a empresa-mãe da 

PRIMAVERA BSS S.A. e de futuras empresas que pudessem ser criadas ou associadas ao grupo. A 

PRIMAVERA BSS S.A. é então uma sociedade anónima e, atualmente, as suas ações estão distribuídas 

da seguinte forma: 

 

Tabela 9 - Distribuição de ações da PRIMAVERA BSS SA 

Acionista  Nº de ações Capital (%) 

PRIMAVERA SGPS, S. A.  2 352 000 92,24% 

Outros  198 000 7,76% 

Total  2 550 000 100% 

 

 

 A PRIMAVERA optou por distribuir 7,76% das ações por pequenos acionistas (todos eles 

colaboradores da empresa). Hoje em dia, os dois fundadores continuam a ser os acionistas 

maioritários da PRIMAVERA SGPS S.A., sendo esta a principal acionista da PRIMAVERA BSS S.A. 
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4.2.2. Empresas do grupo, incorporações e aquisições 

 

 A PRIMAVERA BSS S.A. tem quatro subsidiárias: a PRIPT, a PRIMAVERA Angola, a 

PRIMAVERA Moçambique e a PRIMAVERA Espanha, sendo cada uma delas responsável pelo mercado 

a que está associada. Depois de ganhar robustez, a PRIMAVERA BSS S.A. elevou os seus objetivos e 

acabou por originar duas spin-off. A YET, que se dedica a desenvolver e comercializar soluções de 

desmaterialização de transações e a Valuekeep, focada na solução da PRIMAVERA para gestão de 

ativos e processos de manutenção empresarial, são as duas empresas criadas pela PRIMAVERA BSS, 

S.A. 

 Para além das empresas criadas dentro do grupo PRIMAVERA, a empresa adquiriu parte de 

empresas externas. Estas aquisições limitam-se a uma participação no capital, tendo cada uma a sua 

existência jurídica e responsabilidades próprias. A empresa tem presença no capital da empresa 

NumbersBelieve, onde a sua participação nesta startup tecnológica é motivada pela estratégia desta 

startup em explorar novos conceitos e tecnologias para a cloud. A PRIMAVERA BSS S.A. tem ainda 

uma participação na empresa Healthium uma startup bracarense responsável pelo desenvolvimento 

e comercialização da aplicação Nutrium. Esta participação no capital é minoritária, estando a cargo 

da própria empresa todas as decisões a tomar. 

 No ano de 2015, a PRIMAVERA BSS S.A. incorporou o produto Eyepeack a uma empresa 

externa, esta unidade de negócio foi incorporada abrangendo o produto e também recursos humanos 

relacionados com o produto em questão.  

 

 

Figura 10 - Organograma PRIMAVERA Business Solutions S.A. 

 

 A PRIMAVERA BSS, S.A. assume a responsabilidade sobre a expansão de negócio e de 

investimento. A PRIMAVERA BSS, S.A. fornece serviços partilhados às empresas do grupo. Esta oferta 

é composta por serviços administrativos (Contabilidade, Faturação, Logística, Tesouraria, Controlo de 
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Gestão, Recursos Humanos e Qualidade), serviços técnicos (Servicedesk, Desenvolvimentos 

Informáticos Internos e CallCenter) e também serviços de suporte técnico ao produto. 

 Assim, a PRIMAVERA (a partir deste momento referida assim para simplificação do texto) tem 

a responsabilidade das decisões do grupo a nível de investimento, de políticas de comercialização, de 

marketing e também de financiamento.  

 

 

 

4.3. Fontes de financiamento 

  

 A PRIMAVERA é uma empresa com uma dimensão relevante e, como tal, gere o equilíbrio 

das suas disponibilidades e responsabilidades de forma a garantir uma boa gestão financeira. Para 

conseguir a estabilidade pretendida, a PRIMAVERA serve-se de vários meios de financiamento de curto 

e de médio e longo prazo. 

 

 

4.3.1. Fontes de financiamento de curto prazo 

 

 A PRIMAVERA opera há 25 anos o que faz com que muitos processos tenham mudado e 

evoluído. O financiamento foi uma das áreas que foi sofrendo alterações como é exemplo a utilização 

das livranças que já foi prática da empresa, mas que hoje em dia já não se aplica. Os meios de 

financiamento de curto prazo a que a empresa recorre são vários e diversificados devido às geografias 

onde opera. 

 Atualmente a PRIMAVERA usufrui de seis contas caucionadas todas elas com um preçário 

negociado e acordado previamente. Destas seis contas caucionadas, quatro são da empresa 

PRIMAVERA BSS e as outras duas são da PRIMAVERA Angola e da PRIMAVERA Moçambique. As 

garantias apresentadas para as contas caucionadas existentes variaram conforme o mercado. No 

caso das contas caucionadas portuguesas foram salvaguardadas por uma livrança em branco 

entregue ao banco. Em Moçambique, a empresa-mãe cedeu uma carta conforto para que a empresa 

de Moçambique pudesse ter acesso a uma conta caucionada. No caso da conta caucionada da 



 

80 

PRIMAVERA Angola, o banco impôs a criação de um depósito a prazo do valor igual à caucionada 

solicitada. 

 

Tabela 10 - Contas caucionadas Grupo PRIMAVERA 

 

  

 A PRIMAVERA tem também duas contas à ordem com descoberto autorizado. Estas duas 

contas que têm a possibilidade de over draft são da empresa central e, portanto, acordados em 

Portugal. Estas duas contas over draft  têm acordados juros diários e proporcionais à quantia utilizada. 

Para além disso acresce o pagamento de comissões da utilização de crédito e ainda despesas de 

disponibilidade do valor por parte dos bancos para quando a empresa tenha necessidade. Assim, a 

PRIMAVERA tem de pagar despesas bancárias associadas ao facto da instituição bancária ter 

disponível o valor acordado em qualquer momento para o caso da empresa precisar de o utilizar. 

 A PRIMAVERA dispõe também de cartões de crédito e presentemente tem ativos catorze 

cartões de crédito. Os catorze cartões de crédito estão distribuídos pelas várias empresas do grupo 

conforme a tabela abaixo. 

 

Tabela 11 - Número de cartões de crédito Grupo PRIMAVERA 

 

 

 

 

 

 

 

 Todos os cartões são pedidos com plafond determinado pelas empresas acordadas com a 

entidade bancária correspondente. Os cartões de crédito têm um plano de amortização mensal, onde 

está direcionada a amortização para as contas à ordem principais das empresas. A amortização do 

Empresa Nº de contas Garantias 

PRIMAVERA  BSS 4 Livrança em branco entregue ao banco 

PRIMAVERA AO 1 Depósito a prazo de valor igual à conta caucionada 

PRIMAVERA MZ 1 Carta conforto da empresa-mãe  

Empresa Nº de cartões 

PRIMAVERA BSS 8 

PRIMAVERA Moçambique 2 

PRIMAVERA Espanha 1 

YET 1 

Valuekeep 2 
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valor gasto no último período é feita por débito automático durante a primeira quinzena do mês 

seguinte. Como referido no capítulo de exploração dos meios de financiamento, os cartões de crédito 

têm despesas de emissão de cartão, renovação de cartão e anuidade por utilização do serviço. A 

PRIMAVERA tem uma política de atribuição de cartões que passa pelo reconhecimento do cargo 

desempenhado como é o caso dos administradores e dos Country Managers das várias geografias. 

Estes cartões são atribuídos tendo em conta o cargo e também todas as atividades inerentes ao 

mesmo, como deslocações a clientes e reuniões em cidades distintas, ou seja, representação da 

empresa. Para além dessas atribuições existem cartões de crédito para dar resposta a necessidades 

do departamento de compras no caso de produtos/serviços no estrangeiro ou adquiridos online que 

podem exigir a existência de um cartão de crédito. Desta forma, existe uma forma facilitada para 

aquisição de alguns produtos/serviços. 

 Para além dos recursos já mencionados, a PRIMAVERA tem ainda um programa de papel 

comercial. O contrato que a organização tem operacional permite pedido de emissões a 30, 60, 90, 

120, 180 ou 365 dias. Após o pedido de emissão, o valor acordado dá entrada na conta da empresa. 

Na data de vencimento é feito automaticamente o reembolso do valor total ao banco. Caso a empresa 

pretenda, pode no mesmo dia fazer uma nova subscrição. 

 

 

 A PRIMAVERA utiliza a curto prazo os meios de financiamento apresentados, permitindo uma 

melhor gestão financeira diária e também uma segurança para momentos de tesouraria mais 

complicados, como pode ser o pagamento de impostos ou de vencimentos. Em suma, as modalidades 

de financiamento de curto prazo que a empresa dispõe estão na tabela seguinte. 

 

Tabela 12 - Meios de financiamento de curto prazo do Grupo PRIMAVERA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instrumento financeiro Contagem 

Contas correntes caucionadas 6 

Descoberto autorizado (Over draft) 2 

Cartões de crédito 16 

Papel Comercial 1 
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4.3.2. Fontes de financiamento de médio e longo prazo 

 

 A evolução do mercado ao longo dos últimos 25 anos obrigou a PRIMAVERA a alterar 

estratégias e a adaptar-se às circunstâncias envolventes. O negócio cresceu substancialmente e as 

necessidades de financiamento foram-se também ajustando a esse crescimento. Assim, tornou-se 

imprescindível uma análise e seleção cautelosa dos financiamentos a longo prazo necessários para 

manter a saúde financeira da empresa. 

 Para financiamento a médio e longo prazo a PRIMAVERA recorre para grande parte do seu 

financiamento há banca. Conforme as condições do momento e as previsões futuras a empresa 

adquiriu vários produtos como financiamentos PME Crescimento, Linhas FEI Inovação, um 

empréstimo com hipoteca e ainda um empréstimo bancário tradicional. 

 A PRIMAVERA tem ativos dois financiamentos através da linha PME Crescimento com duas 

instituições distintas. Os dois financiamentos desta linha contratualizaram-se em novembro de 2016. 

Estas linhas de financiamento foram criadas para melhorar as condições de financiamento e facilitar 

o acesso das PME ao crédito bancário, através do apoio do Sistema Nacional de Garantia Mútua.  

 Relativamente às Linhas FEI Inovação, a empresa também tem dois contratos funcionais, 

sendo os dois com a mesma entidade bancária. Estas linhas de crédito estão associadas ao Fundo 

Europeu de Investimento tendo como objetivo facilitar o acesso ao financiamento e com melhores 

condições a empresas inovadoras.   

 No presente, a PRIMAVERA usufrui também de um empréstimo bancário com hipoteca. Este 

empréstimo tem como garantia o próprio bem – edifício da empresa – e também foi realizado com 

pacto com livrança. Esta situação corresponde a uma maior garantia à banca e a perda do imóvel em 

caso de incumprimento. Para além destas linhas de financiamento, a PRIMAVERA possui ainda um 

empréstimo tradicional de tesouraria. 

 Desta forma, no que concerne a empréstimos bancários, a empresa tem seis empréstimos a 

longo prazo cujas características se resumem na tabela seguinte. 
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Tabela 13 - Empréstimos bancários Grupo PRIMAVERA 

 

 

 

Tipo de financiamento 
Data início 

(contrato) 
Período de carência Data 1ª prestação Prestações Data fim 

Linha PME Crescimento 1 Novembro 2016 6 meses Junho 2017 18 prestações trimestrais de capital constante Setembro 2021 

Linha PME Crescimento 2 Novembro 2016 6 meses Julho 2017 18 prestações trimestrais de capital constante Outubro 2021 

Linha FEI Inovação 1 Setembro 2013 1 ano Dezembro 2014 24 prestações trimestrais de capital constante Setembro 2020 

Linha FEI Inovação 2 Maio 2015 1 ano Julho 2016 20 prestações trimestrais de capital constante Abril 2021 

Empréstimo com hipoteca Setembro 2013 6 meses Maio 2014 154 prestações mensais de capital constante  Fevereiro 2027 

Empréstimo tradicional Março 2014 1 ano Junho 2014 20 prestações trimestrais de capital variável Março 2019 
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 Apesar de os empréstimos bancários constituírem a base do financiamento da PRIMAVERA, 

a empresa tem também vários contratos leasing. A organização tem apenas contratos leasing relativos 

a viaturas da frota da empresa, não tendo nenhum contrato associado a imóveis. Presentemente a 

PRIMAVERA tem operacionais 36 contratos leasing, sendo que 34 são da empresa PRIMAVA BSS, 1 

da YET e 1 da Valuekeep. A PRIMAVERA opta por condições fixas sempre que assina um contrato 

leasing. Por norma, existe um pagamento de uma primeira prestação maior correspondente a 20% 

do valor total da viatura e posteriormente 48 rendas mensais (o que corresponde a 4 anos) e, por 

fim, um valor residual. Este valor residual existe porque a PRIMAVERA tem interesse em adquirir 

efetivamente os bens no final do contrato. A distribuição dos contratos leasing por empresa e por ano 

de contrato encontra-se no seguinte diagrama. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Outra fonte de financiamento da qual a PRIMAVERA usufrui são os fundos comunitários. A 

empresa tem um projeto em desenvolvimento que é apoiado através do FEDER (Fundo Europeu de 

Desenvolvimento Regional). O projeto ECC: ELEVATION Cloud Community tem como objetivo principal 

reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico e a inovação. O início do projeto foi em maio 

de 2016 e a sua aprovação foi dada em março de 2017. Este projeto tem um custo total de 

703 240,79€ e o apoio financeiro a ser recebido do FEDER pela PRIMAVERA é de 325 880,55€. 

 A PRIMAVERA adota prestações suplementares relativamente à spin-off  Valuekeep para que 

exista uma capitalização desta e também para garantia dos credores, já tendo sido aplicado a outras 

empresas do grupo. Relativamente aos contratos de suprimentos, o Grupo PRIMAVERA utiliza esta 

rúbrica quando alguma das empresas do grupo necessita de financiamento decorrente de dificuldades 

financeiras, então é feito um contrato entre a empresa deficitária e a empresa-mãe. 

 No que respeita aos resultados líquidos positivos da empresa, a PRIMAVERA já tomou várias 

decisões ao longo dos anos. Os lucros da empresa já foram distribuídos para a empresa-mãe, também 

já foram distribuídos pelos acionistas e pelos próprios colaboradores. A PRIMAVERA acabou por eleger 

5 contratos PRIMAVERA BSS 

1 contrato YET 

2014 2015 2016 2017 

13 contratos PRIMAVERA BSS 

 

6 contratos PRIMAVERA BSS 

1 contrato Valuekeep 

10 contratos PRIMAVERA BSS 

 

Figura 11 - Diagrama sobre os contratos leasing do grupo PRIMAVERA 
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diferentes opções ao longo do seu percurso. Em alguns exercícios, os lucros também foram retidos 

para reforço do capital próprio ou para investimentos futuros já planeados. 

 A PRIMAVERA tem alguma diversidade no que respeita aos seus instrumentos de 

financiamento. É de realçar que esta situação também é possível graças à sua prestação nos últimos 

anos e também à notoriedade que construiu ao longo dos anos, permitindo uma relação de maior 

confiança por parte dos agentes de financiamento. 

 

 

 

4.4. Centralização de operações 

 

 As empresas do grupo funcionam todas em conjunto permitindo que a empresa-mãe suporte 

algumas necessidades das outras empresas. Para além disso a centralização diz respeito também a 

operações financeiras, isto é, como os rácios obtidos pela empresa-mãe são significativamente 

melhores do que os das restantes, é do interesse do grupo que seja a PRIMAVERA BSS a negociar 

com a banca as situações respeitantes a todas as empresas de forma a conseguir preçários mais 

atraentes e condições mais favoráveis.  

 No fundo, a centralização no grupo PRIMAVERA traduz-se como uma garantia para as 

empresas do grupo com base na solidez da empresa-mãe. A centralização de operações acontece 

com toda a área de tesouraria, incluindo financiamentos internos pela difusão de necessidades por 

parte da empresa-mãe.  

 Dentro do grupo PRIMAVERA existem empresas de dimensões e idades muito diferentes, o 

que significa que as necessidades de financiamento também são muito díspares. Quando alguma das 

empresas das quais a PRIMAVERA BSS é acionista necessita de financiamento, é sempre analisada 

a hipótese de financiamento interno permitindo à empresa necessitada de fundos obter um 

financiamento mais barato e permitindo à empresa cedente de fundos uma rentabilização do seu 

capital.  

 Quando existem empréstimos da PRIMAVERA BSS para as restantes, os juros pagos são 

apurados da média do ano e resultam do quociente entre a soma dos custos de financiamento e o 

endividamento médio do ano, sendo este custo apurado mensalmente. Desta forma, existe um 
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equilíbrio intragrupo e permite às empresas menores terem acesso a quantias de financiamento que 

podiam não ser cedidas por outras entidades ou pelo menos a um custo tão reduzido. 

 A centralização de operações tem como principais vantagens a negociação central, a gestão 

de operações de forma centralizada, uma maior eficiência garantida pela centralização de saldos 

entre as empresas não permitindo que as empresas mais pequenas tenham saldo excedentários 

quando a empresa-mãe está a utilizar capital alheio e ainda a diminuição do trabalho administrativo. 

A PRIMAVERA acredita que a centralização de operações financeiras traz vantagens de negociação o 

que, por sua vez, pode facilitar um crescimento mais sustentável das empresas individualmente e do 

grupo como um todo. 

 

 

 

4.5. Possibilidades 

 

 Apesar de a PRIMAVERA ter alguma variedade de fontes de financiamento, existem várias 

hipóteses que poderiam ser equacionadas para o financiamento da empresa.  

 A empresa admite não fechar as portas a alternativas da banca, a diversidade de produtos 

oferecida pelas instituições bancárias é tanta que permite às empresas ir renovando o interesse nas 

mesmas e entrar em negociações com mais facilidade. 

 Outra situação que pode ser uma hipótese futura para a empresa é a utilização de um dossier 

de investimento. Nesta alternativa, a PRIMAVERA iria ter de desenvolver um dossier de investimento 

bastante completo onde a empresa teria de apresentar a ideia base para a qual necessita de 

financiamento, as potencialidades dessa ideia e a forma como a ideia vai evoluir. Este dossier tem de 

ser estruturado e apresentar os recursos necessários, o marketing que vai ser desenvolvido, os 

mercados para os quais se dirige e também previsões para o futuro em termos de rendibilidade de 

negócio. O que se pretenderia era um dossier completo e chamativo de forma a convencer possíveis 

investidores das qualidades da empresa e do projeto de investimento que pretende desenvolver. A 

PRIMAVERA, nesta situação, teria interesse particular num parceiro inteligente, ou seja, um investidor 

com conhecimentos técnicos relativamente ao projeto em questão. Assim, para além do 

financiamento, este parceiro de negócio poderia ser uma grande mais-valia no decorrer do projeto 

com os seus conhecimentos. 
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 A PRIMAVERA põe também a hipótese de recorrer a fundos comunitários como já acontece 

neste momento com um projeto ligado à inovação. Os fundos europeus existentes são muito atrativos 

para empresas tecnológicas porque algumas das áreas que são abertas a financiamento são possíveis 

de alcançar para uma empresa como a PRIMAVERA, como é o caso da investigação, da inovação, 

das tecnologias digitais e também o apoio às PME. Neste campo, empresas como a PRIMAVERA têm 

vantagem, pois podem desenvolver projetos que potenciem estas áreas e, com isso, consigam o 

financiamento europeu para os seus projetos de investimento.  

 Relativamente a um dos empréstimos que a PRIMAVERA contraiu, o empréstimo bancário 

que tem como garantia a hipoteca do edifício, a empresa poderia optar por vender o edifício em 

questão a uma empresa de leasing e depois adquiri-lo novamente através de um financiamento lease-

back. Nesta situação, o que aconteceria seria o pagamento integral do atual empréstimo pela venda 

do edifício e o pagamento das novas prestações à empresa de leasing podendo assim a empresa ter 

a hipótese de prolongar por bastante mais tempo o empréstimo do bem em causa. Esta opção de 

leasing pode tornar-se vantajosa pelo facto da empresa nunca deixar de usufruir das instalações onde 

está sediada.  

 Uma possibilidade que a PRIMAVERA poderá também analisar é passar a utilizar o renting 

em vez do leasing no que respeita à sua frota. Neste momento, a empresa opta por obter as suas 

viaturas através de leasing, adquirindo-as no final do contrato. O renting baseia-se no aluguer da 

viatura e não na sua compra e pode ser uma opção a considerar caso os custos sejam inferiores à 

modalidade atualmente em vigor. 

 Estas são algumas das possibilidades a que a PRIMAVERA pode estar aberta no futuro. As 

previsões não são possíveis de fazer com certeza, uma vez que a empresa é bastante influenciada 

por fatores externos que vão alterando as suas perspetivas. Para além disso, a PRIMAVERA tem 

presença no mercado africano, o que nem sempre traz segurança para que se possam fazer previsões 

em determinadas áreas. 

 

 

 

4.6. Corporate Governance 

 

 A PRIMAVERA desenvolve um trabalho de corporate governance cuidadoso estabelecendo 

metas ambiciosas na perspetiva de evolução, com um crescimento sustentável da empresa. A 



 

89 

empresa planeia a sua estratégia por intervalos de tempo de três anos, onde estabelece os principais 

objetivos a atingir e os principais focos de trabalho durante esse período. 

 Independentemente dos objetivos aos quais se proponha, a PRIMAVERA guia a sua atividade 

e a conduta dos seus colaboradores com base nos seus valores fundamentais: Inovação, 

Sustentabilidade, Compromisso, Integridade e Profissionalismo. A existência destes valores garante 

uma empresa dedicada e focada nas metas a que a mesma se propõe atingir. 

 O Plano Estratégico da PRIMAVERA atualmente em vigor procura acompanhar a adoção 

crescente das soluções cloud e está estabelecido para o triénio 2016-2018. O mercado atravessa 

uma fase de Transformação Digital e a PRIMAVERA tem com principal objetivo para este triénio 

disponibilizar produtos e serviços que permitam aos seus clientes fazer essa mesma transformação, 

num mundo onde a tecnologia é uma das principais chaves do sucesso. A PRIMAVERA espera assim 

atingir ao longo destes três anos um aumento da satisfação dos seus clientes, um aumento da 

rentabilidade das operações e ainda liderar a construção de tecnologias, produtos e serviços capazes 

de acompanhar esta transformação. 

 O Plano Estratégico para 2016-2018 assenta em quatro pilares: crescer de forma acelerada 

e saudável, fazer de cada cliente um fã PRIMAVERA (lema já adotado pela empresa há vários anos), 

deter o melhor talento e tecnologias e oferecer tecnologias, produtos e State of the Art. A PRIMAVERA 

tem guidelines bem definidas para que estes quatro pilares possam ser confirmados no fim do triénio. 

Cada um destes pilares tem agregados objetivos mais específicos como podemos ver no diagrama 

seguinte. 

 

Figura 12 - Plano de Estratégia Grupo PRIMAVERA para o triénio 2016-2018 (adaptado do Relatório de Contas de 2016) 
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 Para além destas metas, a PRIMAVERA traçou quatro targets que pretende atingir até ao final 

de 2018: 

 70 milhões de euros de receita agregada 

 EDITDA médio entre 18% e 20% 

 Satisfação de clientes média de 8 em 10 

 ERP Cloud 

 A concretização dos objetivos definidos para o triénio 2016-2018 dependem da capacidade 

da PRIMAVERA em lançar novas plataformas, tecnologias, produtos e serviços para a cloud. Assim, 

espera-se que o investimento em inovação aumente significativamente durante este período.  

 A PRIMAVERA tem metas definidas e uma estratégia montada para chegar ao final de 2018 

com os seus objetivos cumpridos. A empresa estabelece intervalos de valores ideias para a autonomia 

financeira, para o EBITDA e para o rácio entre o endividamento líquido e o EBITDA para conseguir 

garantir uma solidez financeira, para limitar a dívida e para ter um foco de rentabilidade. Estes são 

os três tópicos fundamentais que permitem à PRIMAVERA encontrar a estrutura de capital ideal para 

que seja gerada uma maior riqueza. 

  

 

4.7. Competências operacionais 

 

 Nenhum estágio curricular se cinge a um só tema e a tarefas apenas relacionadas com o 

mesmo. Existe uma variedade de tarefas e conhecimento inerentes ao tema que não lhe dizem 

diretamente respeito, mas que o complementam. O estágio curricular que foi feito tinha como previsão 

uma passagem pelas quatro áreas principais do Departamento Administrativo e Financeiro, no 

entanto esse plano sofreu alterações devido a mudanças estruturais da empresa, tendo sido então o 

estágio proposto com foco na área de Tesouraria. Esta alteração veio a tornar-se muito importante 

relativamente ao tema que tinha sido proposto. A área da Tesouraria é encarregue por toda a área 

operacional dos instrumentos financeiros e do acompanhamento dos mesmos. 

 Na realização de um estágio curricular existem objetivos independentes da área em que são 

desenvolvidos, sendo evidentemente adaptados a cada situação e empresa, mas que representam 

competências gerais que se espera que existam e que sejam desenvolvidas. Porém, existem sempre 

competências técnicas, específicas de cada empresa e das práticas diárias de cada área, que são 

indispensáveis para a operacionalização da área em questão. 
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4.7.1. Competências gerais 

 

 Quando foi realizada a proposta de estágio foram estabelecidos alguns objetivos gerais que 

foram todos trabalhados e atingidos. O trabalho corrente da PRIMAVERA exigiu de facto, em muitos 

momentos, o trabalho em equipa. Este trabalho em equipa torna-se essencial dentro desta área onde 

estamos inseridos para que exista consistência no trabalho desenvolvido. Para além disso, o trabalho 

em equipa interdisciplinar demonstrou-se muito útil para uma troca de pontos de vista entre 

colaboradores de várias áreas e até essencial para que existissem algumas evoluções. 

 No caso da área da Tesouraria existe um contacto constante com os parceiros PRIMAVERA, 

a banca, os fornecedores e até com alguns clientes finais. Este contacto tem de ser pautado de 

clareza, quer oral quer escrita, para que possam ser estabelecidas pontes coesas de comunicação 

permitindo transparência e, consequentemente, uma maior facilidade em solucionar todas as 

questões diárias que podem aparecer. O saber comunicar tornou-se fundamental durante o decorrer 

do estágio para conseguir desempenhar as minhas funções da melhor forma possível. Pelas mesmas 

razões, a orientação para o cliente tem de ser apurada, já que numa área como a Tesouraria, onde 

existe contacto direto com o exterior, permitindo assim que seja criada uma relação de confiança no 

trabalho da empresa e na sua competência. 

 Relativamente à aplicação de tecnologias de Informação e Comunicação, existe uma 

utilização constante da central telefónica e do computador, que permite um ganho de uma maior 

destreza no contacto com essas ferramentas. Para além disso, foi possível começar a desenvolver 

conhecimentos em algumas ferramentas não exploradas anteriormente a este estágio. 

 Para além disso, no quotidiano da empresa torna-se indispensável desenvolver um bom 

relacionamento interpessoal com os restantes colegas e chefias. A relação desenvolvida tem 

obviamente como objetivo principal a cooperação para resolução de problemas e, também, a criação 

de um ambiente de trabalho saudável e agradável. 

 O bom relacionamento interpessoal que se procura que exista sempre na PRIMAVERA é 

essencial para o quotidiano da empresa, mas também para a obtenção de melhores resultados. A 

empresa acredita que esse bom relacionamento e o trabalho de equipa constroem melhores bases 

para atingir os objetivos aos quais a empresa se propõe e dos quais depende o seu sucesso e 

crescimento.  
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 Esta experiência permitiu o primeiro contacto com o mundo do trabalho, exigindo uma 

adaptação que se demonstrou exigente com o decorrer do tempo, mas que considero bem 

conseguida. 

 

 

4.7.2. Competências técnicas 

 

 A área da Tesouraria tem como objetivo primordial contribuir para a maximização dos lucros, 

via boa gestão dos recursos financeiros ao dispor da empresa, potenciando o seu valor e antecipando 

excessos ou necessidades em tempo útil. O ramo da Tesouraria da PRIMAVERA presta serviços às 

empresas PRIMAVERA SGPS, PRIMAVERA BSS, PRIPT, PRIMAVERA Angola, PRIMAVERA 

Moçambique, PRIMAVERA Espanha, YET e Valuekeep. Este serviço é assegurado na sede do grupo 

em Braga, Portugal. 

 A diversidade de mercados apoiados exige um conhecimento mais preciso de situações 

particulares dessas geografias. Esta abrangência impõe também um contacto permanente com os 

colegas das várias empresas, para que exista uma maior quantidade de informação associada 

permitindo uma melhor resposta da área da Tesouraria. 

 A secção da Tesouraria da PRIMAVERA estabelece relação com várias entidades, pelo que 

esse será o mote para a análise dos processos gerais que são realizados pela área. Os processos de 

Tesouraria podem ser divididos em cinco áreas: Clientes, Fornecedores, Colaboradores, Estado e 

Banca como podemos ver na figura seguinte. Podemos ainda abranger o expediente administrativo 

que é uma área que não está relacionada com nenhuma entidade em específico, mas que se torna 

indispensável na gestão da área em questão. 

 

Figura 13 - Tarefas principais da área de Tesouraria do Grupo PRIMAVERA 
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Clientes 

 A Tesouraria é encarregue pelo controlo e gestão das contas correntes dos seus clientes. No 

caso particular da PRIMAVERA, temos os parceiros que são também nossos clientes, mas com regras 

de gestão de conta corrente específicos e analisados por isso de forma diferente. No caso da 

PRIMAVERA, os recebimentos dos clientes podem ser feitos através de cheque, transferência 

bancária, referência multibanco ou débito direto. Cada empresa dentro do grupo e cada produto pode 

ter um meio de pagamento associado o que diversifica as modalidades com as quais a área de 

Tesouraria tem de trabalhar. No caso específico do mercado angolano existe também o controlo das 

retenções feitas por parte dos nossos clientes, já que existe em Angola um regime fiscal bastante 

diferente do português. 

 As contas correntes dos clientes podem ainda ser alvo de encontro de contas entre 

documentos de cliente e fornecedor, no caso dos parceiros PRIMAVERA, ou então com crédito emitido 

pela PRIMAVERA à generalidade de clientes, desde que com o acordo entre ambas as partes. Para 

além disso, a equipa da Tesouraria tem como função a devolução de valor dos créditos emitidos a 

clientes finais. 

 Outra área explorada na área de Tesouraria é a atividade de cobrança. A PRIMAVERA acaba 

por ter duas vertentes diferentes. No caso dos parceiros de negócio existem regras de gestão de 

crédito que permitem um controlo mais apertado e uma situação automaticamente disciplinada. 

Relativamente aos clientes finais, as cobranças são feitas por emails automáticos, emails 

personalizados ou pelo telefone, tentando sempre de forma cordial que os pagamentos em atraso 

sejam feitos. 

 

Fornecedores 

 A relação com os fornecedores não é tão próxima, porque muitas vezes são os fornecedores 

que tentam o contacto com a área de Tesouraria, assim como a PRIMAVERA entra em contacto com 

os seus clientes. 

  A secção da Tesouraria é responsável pelo atendimento e resposta de pedidos de provisões 

de pagamento aos seus fornecedores, existindo assim um acompanhamento cuidado das contas 

correntes dos mesmos. A PRIMAVERA efetua um pagamento mensal a fornecedores que é gerido 

pela equipa da Tesouraria. Este pagamento é proposto pela equipa, passa pela aprovação da Direção 

Financeira e depois é efetuado o pagamento pela Tesouraria dos valores aprovados. Para além deste 
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processo mensal, a PRIMAVERA tem por regra fazer pagamentos extraordinários todas as sextas-feiras 

para casos com caráter de exceção e que precisam de pagamento urgente.  

 A PRIMAVERA tem também um procedimento específico para os seus parceiros enquanto 

seus fornecedores. Os parceiros PRIMAVERA são seus fornecedores na medida que recebem 

comissões pelas vendas efetuadas conforme as regras comerciais estipuladas. Estas comissões são 

pagas semanalmente ou, em alternativa, são contabilizadas em encontro de contas com as faturas 

que a PRIMAVERA lhes emitiu, como já foi referido. 

 Devido à sua atuação em várias geografias, a PRIMAVERA tem muitas vezes necessidade de 

efetuar pagamentos ao estrangeiro (entre empresas), sendo necessária muita documentação de 

exportação devido ao grande controlo fiscal existente sobre estes processos, tornando este processo 

muito moroso.  

 

Colaboradores 

 A equipa de Tesouraria é responsável pelo pagamento dos vencimentos dos colaboradores, 

que são processados pelo Departamento de Recursos Humanos, nomeadamente o pagamento de 

vencimentos que inclui um processo de expatriação de salários para os colaboradores portugueses 

que trabalham noutras geografias. Para além dos vencimentos mensais habituais é paga anualmente 

a remuneração variável relativa aos objetivos atingidos no ano anterior. 

 Os empréstimos a colaboradores por motivos de deslocação também são registados e 

controlados pela Tesouraria para que os colaboradores não tenham de adiantar valor próprio quando 

já têm previsão de uma viagem, quer nacional, quer internacional. 

 Outro processo da alçada da área de Tesouraria prende-se com o pagamento das despesas 

submetidas pelos colaboradores. Quando os colaboradores PRIMAVERA fazem gastos relacionados 

com a empresa, os mesmos têm o direito de submeter despesas e, após as mesmas serem 

aprovadas, será dever da Tesouraria proceder ao seu pagamento mensal dentro dos prazos 

estabelecidos. 

 

Estado 

 A área de Tesouraria tem como encargo garantir que os impostos de todas as empresas do 

Grupo são pagos atempadamente. Como a PRIMAVERA opera em vários mercados existe uma 

calendarização exigente com vários dias ao longo do mês onde têm que ser pagos diferentes impostos 
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em diferentes países. Adicionalmente podem surgir situações de pagamentos fora desta 

calendarização como é o caso do Imposto Único de Circulação. 

 

Banca 

 Atualmente a relação de qualquer empresa com a banca é inevitável. Devido à sua dimensão, 

a PRIMAVERA não é exceção tendo na banca um grande suporte para a sua gestão financeira. 

 A equipa de Tesouraria tem de acompanhar ao longo de cada mês as movimentações 

bancárias de todas as contas e tem de ir refletindo todos os movimentos relacionados com os clientes, 

os fornecedores, os colaboradores e também com o Estado. Mas tem também de registar todos 

aqueles movimentos relacionados apenas com o próprio banco, como é o caso das rendas leasing, 

das despesas bancárias e dos movimentos nas contas de financiamento. Com todos estes 

lançamentos no sistema, todos os meses os extratos bancários são confirmados e é feita a 

reconciliação bancária das contas para que seja apurado o balanceamento das diferenças existentes. 

 Cabe também à Tesouraria a negociação de preçários com os bancos de todos os serviços 

que a empresa tem interesse em usufruir e, também, a negociação cambial aquando transações para 

ao estrangeiro.  

 Como já foi referido anteriormente, o Grupo PRIMAVERA é gerido através de uma 

centralização de operações e esse processo é transversal às contas do grupo. A PRIMAVERA opta por 

ter ativo o serviço de cash pooling que se caracteriza pela centralização de saldos para uma conta 

principal. Assim, a PRIMAVERA tem estabelecido o saldo fixo das contas em que este serviço está 

ativo. Esta situação permite à PRIMAVERA que a conta à ordem principal, que tem financiamento 

através de over draft esteja em compensação automática caso seja necessário a utilização de saldo. 

 As contas over draft assim como as contas caucionadas são geridas pela equipa de Tesouraria 

de forma a diminuir os custos que possam estar a associados à utilização do capital alheio. É da 

responsabilidade da área de Tesouraria, assim como da Direção Financeira, acompanhar os 

financiamentos bancários, desde as suas liquidações aos custos que os mesmos acarretam.  

 Relativamente aos financiamentos bancários fazem parte das tarefas principais da Tesouraria 

prever necessidades de tesouraria que possam causar obrigatoriedade de recurso a crédito; quando 

necessário crédito fazer intermediação entre o banco e a Direção Financeira e Administração, quer 

para inicializar a negociação, quer para a formalização do contrato e envio da documentação para o 

banco; e também acompanhar o plano de amortização do financiamento para gerir disponibilidade 

de forma a fazer face à responsabilidade à data de vencimento.  
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Expediente administrativo 

 O trabalho desenvolvido pela Tesouraria é completado por algumas tarefas de caráter 

administrativo. O atendimento telefónico de clientes, parceiros, fornecedores e colegas faz parte das 

tarefas da área como resposta à existência de possíveis inconsistências ou apenas de 

esclarecimentos. Este contacto pode ser feito também via email visto que a PRIMAVERA tem um email 

próprio apenas para assuntos de tesouraria que fica a cargo das duas pessoas da equipa de 

Tesouraria.  

 Do mesmo modo, é dado apoio ao Departamento Jurídico da PRIMAVERA principalmente nos 

temas de contencioso que possam ter seguido para o Departamento Jurídico a pedido da Tesouraria. 

Este apoio é dado através da cedência dos documentos necessários e também do acompanhamento 

dos casos.  

 A secção da Tesouraria é, em muitos casos, encarregue da preparação de documentação 

oficial das empresas do Grupo, fazendo a manutenção dos dossiers de arquivo da mesma, e tem 

também como objetivo atualizar sempre que possível a posição de tesouraria on time para que seja 

possível à Direção Financeira e à Administração a consulta da situação financeira atualizada. 

  

 Assim, a Tesouraria tem à sua responsabilidade uma panóplia de tarefas que implicam com 

inúmeras entidades e que exigem uma correta contabilização de todas as movimentações financeiras 

em todas as empresas do Grupo PRIMAVERA. Toda a informação trabalhada pela área da Tesouraria 

é posteriormente validada pela área de Contabilidade para a verificação contabilística e fiscal. 

 Os processos de Tesouraria têm uma componente muito manual devido à sua vertente de 

preciosismo e rigor. O desafio do estágio curricular foi encarado como uma grande oportunidade de 

aprendizagem e revelou-se uma fonte profunda de conhecimento e geradora de uma superação diária 

na busca de melhorias e de evolução na área. 

 

 

4.7.3. Ferramentas 

 

 No decorrer do estágio foram desenvolvidos conhecimentos sobre algumas ferramentas já 

conhecidas e foi necessário conhecer e aprender a trabalhar com novas ferramentas. No caso do 

Microsoft Office foi necessária a utilização recorrente do Microsoft Power Point para preparar 

apresentações de projetos desenvolvidos pela equipa de Tesouraria e também a utilização do 
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Microsoft Excel do qual os conhecimentos existentes são básicos, mas existiu a oportunidade de 

compreender as suas potencialidades e, consequentemente, despertou o interesse para desenvolver 

competências sobre o mesmo. 

 Sendo a PRIMAVERA uma empresa de software de gestão, uma das ferramentas utilizadas 

diariamente foi o ERP PRIMAVERA, mais especificamente o módulo de Tesouraria. Para além deste 

módulo específico foram utilizados módulos como o Vendas e Compras, mas com menos incidência. 

 Outro software utilizado foi o OMNIA Employee para controlo das informações pessoais como 

tratamento de despesas, férias, vencimento, entre outros. Outra ferramenta com a qual a PRIMAVERA 

trabalha é o GLPI (Gestionnaire Libre de Parc Informatique), um software utilizado para gerir pedidos 

internos. No caso da PRIMAVERA, este software é utilizado para colocar pedidos ao Serviço de 

Informática Interna, para fazer pedidos de viagens ou estadias, para fazer encomendas a fornecedores 

e também para gerir os pedidos de pagamentos esporádicos que possam ser necessários. 

 Para além de todas as ferramentas referidas, existiu uma familiarização com as plataformas 

online dos bancos (NETBanco) devido a todas as operações online feitas pela PRIMAVERA nas suas 

contas bancárias. Todas estas ferramentas foram essenciais para enriquecer o estágio desenvolvido.  

 

 O estágio curricular foi extremamente positivo e enriquecedor. Os nove meses de colaboração 

com a PRIMAVERA traduziram-se em conhecimento, formação e capacidade de superação. O 

ambiente de trabalho do Departamento Administrativo e Financeiro revelou-se muito positivo e 

facilitador de um trabalho de rigor e persistência.  
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5. Estudo empírico – Comparação entre a PRIMAVERA e outras empresas 

do setor 

 

 Qualquer estudo teórico pode tornar-se mais completo quando complementado com uma 

análise empírica. O estudo desenvolvido até ao momento é bastante extenso e abrangente, pelo que 

se demonstra importante a consolidação da análise teórica com uma análise empírica, onde se 

desenvolveu uma comparação entre a PRIMAVERA e outras empresas da mesma indústria.  

 

 

 

5.1. Amostra 

 

 A recolha de dados foi feita na base de dados Beauran Van Dijk Amadeus e o tipo de atividade 

das empresas foi selecionado através do código NACE Rev2 por ser o Sistema Europeu. O código 

NACE Rev2 é constituído por quatro dígitos onde os dois primeiros indicam a divisão, o terceiro indica 

o grupo e o quarto dígito a classe. No caso da PRIMAVERA Business Software Solutions e, portanto, 

das empresas do seu tipo de indústria optamos por considerar a classe 5829. Esta classe faz parte 

da divisão 58 “Publishing activities” (empresas que procedem a comercialização de produtos que 

desenvolvem). Dentro desta divisão foi selecionado o grupo 582 que corresponde a “Software 

publishing”  para que fossem incluídas todas as empresas de produção e comercialização de 

software. Para além disso, optamos pela classe 5829 que exclui empresas de produção e venda de 

vídeo jogos.   

 Os dados foram recolhidos para um período de nove anos, de 2008 a 2016, inclusive. A 

escolha do período foi definida pela disponibilidade de informação da PRIMAVERA e das restantes 

empresas simultaneamente na base de dados. Como a Amadeus utiliza os dados dos Relatórios de 

Contas publicados pela PRIMAVERA e também pelas restantes empresas, todos os dados foram 

recolhidos da mesma fonte.   

 Para além das variáveis internas, tornou-se essencial a inclusão de variáveis externas 

funcionando as mesmas como variáveis de controlo da Economia. Relativamente a estas variáveis 

externas foram recolhidos o PIB per capita e o CPI (Consumer Price Index), ambas para o intervalo 
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de tempo já referido. O CPI foi retirado do site da OCDE (Organização para a Cooperação do 

Desenvolvimento Económico) e o PIB per capita da base de dados PORDATA. 

 

 

 

5.2. Análise descritiva 

 

 Na análise dos dados recolhidos foi utilizado o programa Stata – Data Analysis and Statistical 

Software. A apresentação de resultados começou com a análise das estatísticas descritivas tanto para 

a PRIMAVERA como para os seus parceiros de indústria. Posteriormente, foram feitas observações 

sobre a evolução temporal da situação financeira do setor e também do caso particular da 

PRIMAVERA.  

 

 

5.2.1. Estatísticas descritivas das variáveis 

 

 No que respeita às estatísticas descritivas optamos por fazer um estudo das variáveis de base 

que deram origem aos rácios que incluímos nas regressões. Os valores das variáveis foram retirados 

da base de dados Amadeus e foram trabalhos através do Stata. Temos então na tabela seguinte as 

estatísticas descritivas das variáveis de balanço da PRIMAVERA e dos seus parceiros de indústria, 

estando os valores apresentados em euros. 

 

Tabela 14 - Estatísticas descritivas da PRIMAVERA e da Indústria das variáveis do balanço 

(valores ajustados ao CPI – base 2010) 

 

 Média Desvio Padrão Min Max N 

Ativos Fixos      

  PRIMAVERA 8505924 3537588 5082071 13878106 9 

  Indústria 194742 683667 0 9505584 1894 

Ativos Fixos Intangíveis      

  PRIMAVERA 674175 440836 93473 1415899 9 

  Indústria 65044 313672 0 4030573 1894 
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Ativos Fixos Tangíveis      

  PRIMAVERA 3754584 3128977 870038 7714600 9 

  Indústria 68852 265677 0 4898056 1894 

Ativo corrente      

  PRIMAVERA 7980905 2190899 5588461 12531751 9 

  Indústria 710231 3964624 0 73513842 1894 

Dinheiro e equivalentes      

  PRIMAVERA 276016 400141 26994 1272562 9 

  Indústria 222110 1681675 -3302 34809743 1852 

Ativo Total      

  PRIMAVERA 16486829 4942389 11081795 22638320 9 

  Indústria 904972 4268061 0 74835825 1894 

Capital próprio      

  PRIMAVERA 6676014 1376210 4239740 8220762 9 

  Indústria 355542 1817348 -2634116 32360266 1894 

Passivo não corrente      

  PRIMAVERA 4867407 2430887 1949537 8936638 9 

  Indústria 68918 267466 0 4533296 1894 

Dívida Longo Prazo      

  PRIMAVERA 4290319 1675931 1949537 6745169 9 

  Indústria 43259 203377 0 4307712 1890 

Passivo corrente      

  PRIMAVERA 4943408 1824352 2521946 7489663 9 

  Indústria 480512 2719976 0 42475559 1894 

Empréstimos      

  PRIMAVERA 1588576 804034 501190 2562916 9 

  Indústria 31236 140320 0 1919305 1894 

Total de Capital Próprio e Passivo      

  PRIMAVERA 16486829 4942389 11081795 22638320 9 

  Indústria 904972 4268061 0 74835825 1894 

 

 

 

 Antes da análise aos dados é importante referir que os valores apresentados na tabela estão 

ajustados ao CPI (base 2010). 

 Relativamente à PRIMAVERA verifica-se que a média ao longo dos nove anos estudados do 

Ativo Total é de 16 486 829, apesar de através dos valores mínimo e máximo conseguirmos detetar 

Tabela 15 - Estatísticas descritivas da PRIMAVERA e da Indústria das variáveis do balanço 

(valores ajustados ao CPI – base 2010) (continuação) 
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que existiram variações significativas ao longo dos anos. O mesmo se verifica com o Capital Próprio 

que tem como valor médio 6 676 01, mas também tem valores mínimo e máximo que sugerem 

oscilações significativas entre 2008 e 2016. 

 Sobre a distribuição dos Ativos temos que, na PRIMAVERA, 48,4% são ativos correntes e 

51,6% são ativos fixos. No entanto, quando falamos da Indústria temos 78,5% de ativos correntes e 

apenas 21,5% de ativos fixos, isto é, a percentagem de ativos correntes é muito superior à verificada 

para a PRIMAVERA. 

 Outro dado que difere bastante é a percentagem de Dinheiro e equivalente no Ativo corrente. 

No caso da PRIMAVERA 3,5% do ativo corrente é dinheiro ou facilmente convertido no mesmo 

enquanto na indústria 31,3% do ativo corrente corresponde a uma percentagem muito mais elevada 

de dinheiro e equivalente. 

 Como podemos ver na Tabela 15, a Dívida de Longo Prazo da PRIMAVERA é, em média, 

muito superior à da Indústria. Analisada a Dívida de Longo Prazo da PRIMAVERA corresponde a cerca 

de 88,1% do Passivo não corrente e, no caso da indústria, a percentagem do Passivo não corrente 

corresponde a dívida de longo prazo reduz para 62,8%. 

 No que respeita aos Empréstimos, a PRIMAVERA comporta um valor médio bastante superior 

ao da Indústria, o que ser reflexo dos empréstimos bancários anteriormente referidos, todos eles 

iniciados durante dos anos estudados. Para além disso, podemos reparar que o valor máximo dos 

Empréstimos para a PRIMAVERA tem um valor muito superior do que o máximo da Indústria durante 

o intervalo de tempo estudado. 

 Ao fazer uma análise global e comparativa entre a PRIMAVERA e a Indústria, vemos que na 

maior parte dos itens temos valores nominais superiores para a PRIMAVERA relativamente à indústria, 

o que poderá querer dizer que a PRIMAVERA tem uma dimensão superior a muitas empresas da 

indústria. 

 A Tabela seguinte contém as estatísticas descritivas das algumas variáveis da Demonstração 

de Resultados da PRIMAVERA e dos seus parceiros de indústria. Os valores da Tabela 15 apresentam-

se em euros. 
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Tabela 16 - Estatísticas descritivas da PRIMAVERA e da Indústria das variáveis da Demonstração e Resultados 

(valores ajustados ao CPI – base 2010) 
 

 Média Desvio Padrão Min Max N 

Receita operacional      

  PRIMAVERA 13051314 3579545 8417706 19185430 9 

  Indústria 1147220 7380573 0 113000000 1894 

Vendas      

  PRIMAVERA 10716444 4114396 6872126 18061311 9 

  Indústria 1108786 7339914 0 113000000 1894 

EBIT      

  PRIMAVERA 1531970 799976 -112692 2698048 9 

  Indústria 113717 1089788 -5729441 22567475 1894 

Resultado antes de impostos      

  PRIMAVERA 1373928 780038 -316293 2467212 9 

  Indústria 111154 1103557 -5688226 22567475 1894 

Impostos pagos      

  PRIMAVERA 129192 115334 22097 355709 9 

  Indústria 40032 359754 -408380 6553643 1894 

Resultado depois de impostos      

  PRIMAVERA 1244737 737724 -391603 2184022 9 

  Indústria 71122 780925 -6086914 16013832 1894 

Resultado Líquido      

  PRIMAVERA 1314010 602314 117074 2184022 9 

  Indústria 70886 785869 -6086914 16013832 1894 

Depreciações      

  PRIMAVERA 894543 508034 335904 1835885 9 

  Indústria 38769 120690 5 1526678 1578 

Juros pagos      

  PRIMAVERA 228229 56877 146430 316419 9 

  Indústria 6097 14298 0 143751 1163 

 

  

 Assim como na Tabela 14, os valores da Tabela 15 sugerem que a PRIMAVERA tem valores 

muito superiores à média do setor, o que poderá realmente ser uma consequência da sua dimensão 

comparativamente às restantes empresas do setor. 

 Analisando a variável Vendas, é reforçada a sugestão de que a PRIMAVERA tem efetivamente 

uma dimensão superior aos seus parceiros de indústria. Para além disso, é importante realçar que 

para a PRIMAVERA as Vendas representam apenas 82,1% enquanto o setor tem uma percentagem 

de 96,6% sobre o a sua Receita Operacional. Estas percentagens induzem a acreditar que a 
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PRIMAVERA apesar de ter uma receita proveniente da sua atividade principal elevada, tem uma maior 

diversidade de atividades que as empresas do setor. 

 O valor mínimo do Resultado antes de impostos da PRIMAVERA indica que em pelo menos 

um dos nove anos analisados a empresa não terá conseguido obter quaisquer lucros. Essa situação 

não foi verificada muitas vezes de 2008 a 2016 porque o valor médio do Resultado antes de impostos 

é 1 244 737. Quando examinado o Resultado Líquido em proporção da Receita Operacional, obtém-

se uma percentagem de 10,1% da PRIMAVERA e 6,2% para os seus parceiros de indústria. Estas 

proporções indicam que a PRIMAVERA obtém um Resultado Líquido mais favorável do que o setor 

quando comparado com as Receitas provenientes da sua atividade principal. 

 Os juros pagos pela PRIMAVERA são também muito superiores aos juros pagos, em média, 

pelas outras empresas da indústria. É interessante estudar os juros e os impostos como parte do 

EBIT visto este ser o Resultado da empresa antes de juros e impostos. No caso da PRIMAVERA, os 

juros representam 21,7% do EBIT, o que ainda é uma percentagem considerável; e os impostos 

representam 8,4% do valor do EBIT. No caso das outras empresas da indústria, os juros representam 

apenas 5,4% do valor total do EBIT e os impostos 35,2%, representando um peso substancial da carga 

fiscal suportadas por estas empresas. 

 Relativamente às Depreciações, a PRIMAVERA regista um valor médio bastante superior á 

média. No entanto, esta discrepância pode estar associada a algumas empresas com níveis de 

Depreciações bastante reduzidos (o valor mínimo para as outras empresas do setor é de apenas 5), 

que possam ser empresas com um baixo valor de ativos não correntes que possam sofrer 

depreciações. 

 Pela observação dos extremos (mínimos e máximos) das variáveis podem-se esperar 

oscilações mais significativas nas variáveis EBIT, Resultado Líquidos e Juros pagos visto os extremos 

terem valores muito distantes dos seus valores médios. Estas três variáveis serão abordadas mais à 

frente para que seja possível avaliar a sua evolução ao longo do período estudado 

  

 

5.2.2. Evolução temporal - PRIMAVERA e parceiros de indústria 

 

 De forma a completar a análise das estatísticas descritivas das variáveis do balanço, optou-

se por uma análise gráfica da proporção de algumas variáveis ao longo do período de tempo estudado. 

 As variáveis selecionadas para a análise gráfica seguinte tiveram como critério a possbilidade 
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de fazer um estudo o mais global possível não envolvendo todas as variáveis. Desta forma, foram 

ilustradas as proporções dos ativos fixos e correntes relativamente ao ativo total, as proporções do 

passivo corrente e não corrente em relação ao passivo total, a proporção da dívida de longo prazo no 

passivo total e ainda a proporção do capital próprio no total dos ativos e passivos. 

 

 

5.2.2.1. Variáveis do balanço 

  Os gráficos seguintes ilustram a o caracter evolutivo de algumas das variáveis estudadas na 

Tabela 15.   

 

Figura 14 - Gráfico da proporção dos Ativos Fixos relativamente ao Ativo Total 

 

 

Figura 15 - Gráfico da proporção dos Ativos Correntes relativamente ao Ativo Total 
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 Como seria de esperar os gráficos das Figuras 14 e 15 são simétricos, esta situação verifica-

se porque cada um mede a percenatgem dos ativos fixos e correntes, respetivamente, em relação do 

total dos ativos. O gráfico da Figura 14 ilustra a proporção dos ativos fixos na totalidade dos ativos e, 

no caso das empresas da indústria, podemos verificar que a percentagem de ativos fixos tem pouca 

variação, mas que os valores rondam os 20% e 30%, ou seja, 70% a 80% de ativos correntes (Figura 

15). No caso da PRIMAVERA verificam-se oscilações mais significativas. A PRIMAVERA teve uma 

tendência de crescimento dos ativos fixos na totalidade dos ativos dsde 2010, mas em 2015 verificou-

se uma diminuição de ativos fixos, ou seja, um aumento da percentagem dos ativos correntes. 

 

Figura 16 - Gráfico da proporção do Passivo não Corrente relativamente ao Passivo Total 

 

 

Figura 17 - Gráfico da proporção do Passivo Corrente relativamente ao Passivo Total 
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As Figuras 16 e 17 espelham também duas proporções que se complementam. Na Figura 

16 temos a proporção do passivo total correspondente ao passivo não corrente onde se verifica e na 

figura 17 está ilustrada a percentagem do passivo que é passivo corrente. Relativamente ao Passivo 

não corrente, observa-se um aumento quer na situação da PRIMAVERA quer nas restantes empresas 

do setor no ano de 2009. Esta situação pode ser um reflexo na crise da crise económica mundial 

vivida nesses anos, obrigando as empresas a aumentar o seu passivo não corrente, como por exemplo 

com recursos a empréstimos bancários de longo prazo. 

Nos anos seguintes, o comportamento das proporções do passivo da PRIMAVERA e dos seus 

parceiros de negócio foi similar. O passivo corrente voltou a subir a partir de 2011 tendo permanecido 

com tendência crescente até 2014, transparecendo uma possível recuperação dos anos mais críticos 

da crise económica com uma diminuição das responsabilidades das empresas a longo prazo. 

Ainda no que respeita ao Passivo, considerámos importante o estudo da proporção da dívida 

de longo prazo no passivo das empresas. Desta forma, a Figura 18 apresenta a percentagem do 

Passivo que corresponde a dívida de longo prazo desde 2008 até 2016.  

 

 

Figura 18 - Gráfico da proporção da Dívida de longo prazo relativamente ao Passivo Total 

 

 O nível de dívida de longo prazo da PRIMAVERA é superior ao do restante do setor na maioria 
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verificaram semelhantes foram 2008 e 2009, onde o peso da crise económica pode ser a explicação 

para o nível de envidamento das empresas do setor se tenha tornado tão elevado no passivo da 

empresa. No entanto, depois de 2009 o setor registou uma diminuição da percentagem do seu 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Proporção de Dívida a Longo Prazo

IND PBSS



 

107 

Passivo correspondente a dívida de longo prazo, tendo mantido em nível estável a partir de 2011. Em 

relação à PRIMAVERA, o peso do endividamento de longo prazo no seu passivo é extremamente 

elevado, rondando os 100% de 2008 até 2013, ano a partir do qual começa a diminuir.  

  Uma variável de extrema importância na avaliação de uma empresa é o seu Capital Próprio, 

isto porque esta variável pode ajudar-nos a perceber qual o valor da organização. Na Figura 19 

encontra-se a série temporal da proporção de Capital Próprio para a PRIMAVERA e para o setor. 

 

Figura 19 - Gráfico da proporção do Capital Próprio 

Numa perspetiva temporal, a PRIMAVERA apresenta uma situação mais favorável do que os 

seus parceiros de negócio. Apesar de a PRIMAVERA apresentar algumas variações, a proporção do 

Capital Próprio mostra uma maior estabilidade do que a média do restante setor. A PRIMAVERA 

registou até uma percentagem superior a 50% em 2012, tendo depois decrescido para cerca de 40% 

em 2013. Neste mesmo ano, o setor apresentou uma queda expressiva na proporção do seu capital 

próprio o que pode também explicar a descida no caso particular da PRIMAVERA. 
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dos Resultados antes e depois de impostos pois são mais vezes analisadas do que estas últimas. No 

que respeita aos juros, achamos oportuno a sua introdução devido à sua estreita relação com o 

endividamento e, portanto, com o tema central deste trabalho. 

As tabelas apresentam a variação das variáveis realativamente ao ano anterior. Os gráficos 

expõem os valores anuais de cada variável, apresentando para isso duas escalas verticais (ambas em 

milhares de euros) para que seja possível a comparação entre a PRIMAVERA e as outras empresas 

do setor e a análise não seja prejudicada pela diferente a ordem de grandeza dos valores. Nesta 

situação, o eixo do lado esquerdo corresponde à escala da linha da PRIMAVERA e a do lado direito à 

escala da linha das outras empresas. Esta informação é reforçada graficamente pela linha vertical 

junto de cada eixo da cor correspondente à da legenda. 

 

 Vendas 

 As Vendas poderão refletir parte do sucesso ou insucesso de uma empresa. Durante o 

intervalo de tempo estudado verificam-se na PRIMAVERA apenas três anos de queda do valor das 

Vendas relativamente ao ano anterior. O ano de 2009 registou cerca de 28% de queda no valor das 

vendas, sendo a maior descida desde 2009. Logo no ano seguinte a empresa terá recuperado tendo 

conseguido uma subida de 25% relativamente a 2009. Desde 2012, o valor das Vendas tem vindo 

sempre a crescer. Analisando a generalidade do setor, as Vendas cresceram em todos os anos, com 

a exceção de 2009 como seria de esperar. 

Tabela 17 - Variação das Vendas 

 
Figura 20 - Gráfico da evolução das Vendas 
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EBIT 

 O EBIT representa os lucros da empresa antes serem deduzidos os impostos e os juros por 

isso, permite fazer uma avaliação do resultado global da empresa. O ano de 2009 foi um ano de uma 

recuperação notável por parte da PRIMAVERA, ao contrário do que se verificou na média do restante 

setor que vê o EBIT diminuir cerca de 16% relativamente a 2008. A PRIMAVERA entra numa fase de 

recuperação após um mau resultado em 2008 e até 2013 consegue sempre atingir um EBIT superior 

ao anterior. No entanto, o setor foi tendo quedas de EBIT consecutivas até 2012, tendo em 2013 

conseguido um crescimento de mais de 100%. No entanto, no ano de 2014 existe uma queda na 

PRIMAVERA assim como nos seus parceiros de indústria, tendo ambos conseguido voltar a crescer 

em 2016. 

 

Tabela 18 - Variação do EBIT 

 

 

 

Figura 21 – Gráfico da evolução do EBIT 

 

 

Resultado Líquido  
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ao longo dos anos isto porque um de deduz do outro. No entanto, é preciso notas que o resultado 

líquido não teve crescimentos consecutivos desde 2009 como o EBIT. EM 2010, o resultado líquido 

decresceu relativamente ao ano anterior. O setor revela oscilações extremas e períodos complicados 

como foram o ano de 2011 e 2012. 

Para além disso, podemos ver que nos últimos 4 anos (de 2013 a 2016) o comportamento 

entre a PRIMAVERA e a indústria se aproxima: de 2013 para 2014 temos um decréscimo percentual 

semelhante para os dois, descendo ainda mais um pouco em 2015 e só existindo, finalmente, uma 

recuperação em 2016. 

 

Tabela 19 - Variação do Resultado Líquido 

 

 

 

Figura 22 - Gráfico da evolução do Resultado Líquido 
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aumentar. No que tocas às outras empresas do setor temos uma tendência de diminuições e 

aumentos semelhantes, diferindo apenas em 2015, onde os juros pagos pelo setor se mantiveram 

basicamente iguais, seguindo-se de uma subida de 17% em 2016. 

 

Tabela 20 - Variação dos Juros 

 

 

 

Figura 23 - Gráfico da evolução dos Juros 

 

 

5.2.2.3. Rácios Económico – Financeiros 

  

 Os rácios económico-financeiros permitem-nos compreender e interpretar o desempanho de 
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 Para o rácio de Liquidez Reduzida o setor demonstra-se muito mais capaz de cumprir com 

as suas responsabilidades do que a PRIMAVERA. Esta situação pode-se verificar pelas empresas do 

setor ter uma percentage maior do seu ativo em cash ou semelhantes do que a PRIMAVERA 

 No entanto, relativamente à Liquidez Imediata, ou seja, a capacidade da de cumprir com as 

suas obrigações no curto prazo, apenas com oo seu próprio provisionamento a PRIMAVERA revelou 

ser muito mais capaz que o restante setor. Mais ainda, quando analisada a Liquidez geral, fora o ano 

de 2014, onde a PRIMAVERA teve mais dificuldades em cobrir os seus passivos com os ativos 

convertíveis até um ano, a empresa também superou os seus parceiros de indústria. 

 

 

Figura 24  -  Gráfico da evolução do rácio de Liquidez 

 

 

Figura 25 - Gráfico do rácio da Liquidez Reduzida 
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Figura 26 - Gráfico do rácio Liquidez Imediata 

 

 

Rácios de endividamento 

Os rácios de endividamento permitem aos possíveis financiadores  terem indicadores da real 

situação da empresa que necessita de fundos, podendo também por isso estar associado ao risco. 

O primeiro gráfico representado ilustra o a taxa de endividamento que a empresa tem. 

Duranto o período analisado, o setor manteve uma taxa de endividamento superior à RIMAVERA 

apenas de 2009 a 2013. Desde esse ano a PRIMAVERA mantém uma taxa de endividamento superior 

às restantes empresas. 

 

 

Figura 27 - Gráfico do rácio de Alavancagem 
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 O rácio de Corbertura dos Encargos Financeiros mede quantas vezes uma empresa consegue 

com o seu resultado operacional pagar os juros a que a empresa tem de faezr face. Da observação 

do gráfico da Figura 28, podemos ver que fora a exceção da PRIMAVERA em 2008, emt odos os 

outros anos a empresa assim como os seus parceiros do setor conseguem cumprir com o pagamento 

dos juros. Apesar disso, é importante ressalvar, que exceto os anos de 2011 e 2012, o setor tem 

mantido uma maior facilidade em pagar os juros que são de sai responsabiliade. 

 

 

Figura 28 - Gráfico do rácio de Cobertura de Encargos Fiscais 

 

 

Rácios de rentabilidade 
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Figura 29 - Gráfico do rácio ROE 

 

 O ROA simboliza o retorno sobre os ativos da empresa, traduzindo-se então na rentabilidade 

da empresa resultante de seu total de ativos e o quão eficiente a empresa é na gestão dos seus ativos. 

A evolução desde 2008 é semelhante à variação do ROE, sendo que em 2011 e 2012 a PRI;AVERA 

obteve melhores valores do que a indústria e a partir de 2013 as diferenças não são significativas. 

 

 

Figura 30 - Gráfico do rácio do ROA 
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 Notemos que, apesar dos rácios ROE e ROA da PRMAVERA nem sempre serem mais elevados 

que os dos seus parceiros de indústria, a Margem líquida mostra um comportamento mais sólido, 

transmitindo um grau de rentabilidade muito motivo relativamente à PRIMAVERA. 

 

Figura 31 - Gráfico do rácio da Margem de Lucro 

 

 

Rácio de eficiência 

O rácio de rotação do ativo pretende avaliar o grau de eficiência com que a empresa utiliza 

os seus ativos. Este rácio mede a receita conseguida por cada unidade de ativo, representando uma 

maior eficiência quanto maior é o rácio. Nesta nossa análise podemos ver que as variações são 

semelhantes no caso da PRIMAVERA e dos seus pareiros de negócio. Contudo, o setor apresenta 

um maior rácio ao longo dos nove anos estudados. 

 

Figura 32 - Gráfico do rácio de Rotatividade do ativo 

0,00

0,02

0,04

0,06

0,08

0,10

0,12

0,14

0,16

0,18

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Margem de lucro

IND PBSS

0,00

0,20

0,40

0,60

0,80

1,00

1,20

1,40

1,60

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Rotatividade do ativo

IND PBSS



 

117 

Rácios de estrutura 

 Os rácios de estrutura permitem obter uma avaliação global da empresa, analisando a forma 

como a empresa se financia, a sua capacidade de fazer face aos seus compromissos a médio e longo 

prazo e também o seu grau de independência financeira. 

 Na Figura 33 está refletido a percentagem do Passivo relativamente ao Capital Próprio. Neste 

gráfico é nítida a diferença entre a PRIMAVERA e as restantes empresas, que obtêm valores muito 

inferiores muito possivelmente devido a não terem uma dívida de médio e longo prazo tão elevada 

como a que a PRIMAVERA mantém. Podemos também referir o valor atingido pela PRIMAVERA em 

2015, representando uma percentagem de 150% do Passivo relativamente ao Capital Próprio, o que 

ser consequência de algum contrato de financiamento relevante efetuado nesse ano. 

 

 

Figura 33 - Gráfico do rácio Passivo/Capital Próprio 
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Figura 34 - Gráfico do rácio do Autonomia Financeira 

 

 A Figura 24 ilustra o rácio de Solvabilidade que serve como um indicador da capacidade da 

empresa em liquidar as suas responsabilidades a médio e longo prazo. De 2009 a 2013 a PRIMAVERA 

apresenta um grau de Solvabilidade maior, chegando mesmo a ultrapassar os 100%, significando que 

nesse ano (2012) a PRIMAVERA conseguiria responder a todas as suas dívidas de médio e longo 

prazo tendo ainda uma margem. No entanto, desde 2012, a Solvabilidade da PRIMAVERA tem vindo 

a diminuir, tendo atingido apenas 50% e sendo ultrapassada pelo setor. 

 

 

Figura 35 - Gráfico do rácio de Solvabilidade 
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6. Conclusões 

 

 O trabalho desenvolvido foi resultado de um estágio curricular na empresa PRIMAVERA 

Business Software Solutions. O estágio teve início em setembro de 2016 e terminou em junho de 

2017 e foi uma mais-valia tanto a nível académico como a nível profissional. As tarefas operacionais 

que me foram propostas exigiram uma aprendizagem rápida de conceitos e procedimentos. A 

realização do estágio curricular impôs o contacto direto com várias entidades relacionadas com a 

empresa como os clientes, fornecedores, a banca e até os próprios colaboradores da PRIMAVERA, o 

que levou a que fossem desenvolvidas capacidades pessoais como é o caso da comunicação oral e 

escrita e também a cooperação. Relativamente ao estágio realizado faço uma avaliação positiva, tendo 

resultado do mesmo uma proposta de contrato ainda hoje em vigor. 

 Toda a componente prática do estágio foi acompanhada por um estudo teórico tendo sido 

desenvolvida uma investigação vasta sobre o tema que tinha sido proposto. A estrutura de capital das 

empresas e os meios de financiamento foi um tema que, apesar de ser alvo de muitos estudos e 

trabalhos, se demonstrou desde logo interessante. 

 A revisão de literatura desenvolvida foi extremamente importante para a envolvência no tema 

assim como a aquisição de conhecimentos sobre o mesmo. A exploração histórica sobre o 

financiamento e sobre a evolução das finanças empresariais permitiu perceber que a opção pelo 

crédito é desde sempre utilizada por empresas e pessoas individuais mesmo que as primeiras 

instituições bancárias com um conceito semelhante ao atual tenham surgido apenas no século XIV. 

Para além disso, a estrutura de capital das organizações e os meios de financiamento escolhidos 

pelas mesmas variaram sempre ao longo dos tempos com as grandes alterações políticas e sociais. 

Temos como exemplo desta influência a duas Grandes Guerras. 

 Modigliani e Miller (1958) foram os percursores do estudo da estrutura de capital em finanças 

empresariais tendo despoletado nos anos seguintes inúmeras investigações que os completavam ou 

simplesmente sugeriam novos rumos de investigação. Em 1977, Miller acrescentou a existência de 

impostos ao modelo desenvolvido anteriormente por Modigliani e Miller (1958) por considerar que os 

mesmos não poderiam ser descartados (Miller, 1977). Mais tarde, foi desenvolvida a Teoria Trade-Off 

que considerou os benefícios fiscais que resultavam do endividamento, defendendo que os mesmos 

poderiam compensar a utilização de capital alheio contribuindo para uma estrutura de capital. Com 

a evolução das investigações foram surgindo alterações e novas variáveis foram tendo sido em conta. 
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 A Teoria da Pecking Order defendia uma hierarquia na preferência das fontes de 

financiamento a usar pelas empresas estabelecida pelo custo que cada fonte tem para a empresa. 

Surgiu ainda uma corrente defendida por Baker e Wurgler (2002) que afirma que a estrutura resulta 

das várias tentativas das empresas em aproveitar determinados momentos do mercado. 

 A evolução que estes estudos foi acompanhada também por uma enorme evolução nos 

fatores que se tornaram possíveis determinantes da estrutura de capital das organizações, tendo-se 

tornado essencial perceber quais os fatores que mais parecem influenciar a distribuição entre capital 

próprio e alheio das empresas. Assim, alguns dos fatores mais apontados como influentes das opções 

das empresas são a sua dimensão, a sua margem de crescimento, o risco de negócio que assumem 

e a sua rentabilidade. As principais características das empresas permitem-lhes obter diferentes 

condições tornando-se em fatores decisivos aquando a opção de recorrer a financiamento externo. O 

financiamento externo, através de capital alheio, pode ser obtido por inúmeros instrumentos 

financeiros quer de curto quer de longo prazo. A variabilidade de meios de financiamento permite que 

existam soluções para empresas que ainda estão a ser formadas assim como para empresas já com 

algum tempo de existência e uma dimensão significativa, tudo dependerá dos objetivos finais e 

também da sua capacidade para comportar os custos do financiamento desejado. 

 No caso da PRIMAVERA, optamos por uma abordagem que nos permitisse perceber que 

instrumentos são hoje utilizados pela empresa e também que situações já utilizou e das quais 

entretanto desistiu. Foi ainda realizada uma pequena análise de que opções poderiam ser tomadas, 

mas que neste momento não são escolha da empresa. A PRIMAVERA usufrui de vários instrumentos 

de curto prazo como é o caso das contas caucionadas e overdraft, dos cartões de crédito e também 

do papel comercial. No âmbito do financiamento de médio e longo prazo, a empresa tem vários 

contratos leasing em vigor (associados à sua frota), financiamento relacionados com o estatuto de 

PME e também com projetos para a Inovação. Para além disso, comporta ainda um empréstimo com 

hipoteca.   

 As empresas são únicas e têm características diferenciadoras, implicando situações e 

decisões diferentes. A gestão de uma empresa e da sua estrutura de capital ideal tem de ser gerida 

de situação para situação, tendo sempre que ter guidelines bem definidas para que seja possível 

maximizar o seu valor. 

 O relatório de estágio tinha como objetivo principal avaliar a estrutura de capital da 

PRIMAVERA. Neste sentido e como resultado deste relatório, acreditamos que a PRIMAVERA tem 

neste momento uma estrutura adequada que se manifesta através da solidez que apresenta ano após 
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anos e nos resultados positivos que apresenta. Os meios de financiamento utilizados, apesar de uma 

percentagem elevada de dívida de longo prazo (só possível pela sua capacidade de cumprir com as 

suas responsabilidades), têm-se revelado boas opções. Desta forma, a PRIMAVERA tem neste 

momento uma estrutura adequada para as condições da economia e das circunstâncias resultantes 

da sua atividade. 
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