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RESTIMO

Este esürdo tem por objectivo te*at se z Pecking Order Thary fonece uma explicação

empírica adequada pam as 100 maiores emprcsas da região de kiria para o período de

2005 a 2007. De acordo com esta teoria as empÍesas preferem financiar-se através de

fundos internos, e apenas quando estes não são suficientes é que recorrem ao

financiamento externo. À partida esperava-se que a§ empÍesas seguissem esta teoria,

urna vez que se tratam de ernpresas familiares. No entanto, os resultados mostraram que

esta teoria não é valida, neste período para e§ta amostra de empÍEsalr. Relativamente à

estutura do endividamento destas empresas, os resultados indicaram que as variáveis

que melhor explicam a díüda de médio longo prazo são a tangibilidade dos activos, os

dividendos e a rentabilidade. Relativamente à díüda de curto pra'zo além da

tangibilidade dos activos e da rentabilidade, também a dimensão se rtvelou altamente

siglificativa.

JEL classifrcation: G32

Palavras4heve: Estrutura de Capitais; Pecking Order Theory; Enpr€^,as Familiares;

Estutura da Dívida
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PECKING ORDER THEORYZ EYIDÊNCIA DAS 1OO MAIORES

EMPRESAS DA REGIÃO DE LEIRIA

ABSTRACT

This study analyses whether the Pecking Order Theory provides an adequate

explanation for the capital stuctuÍe decisions of the top 100 companies in úe region of

Leiria for the period 2005-2007 . According to úis tleory' firms prefer to finance

themselves through internal funds, and only when these are not suffrcient they use

extemal funds. It would be expected that Leiria firms follow this theory, since tley are

typicalty family companies, which is the §pe of firms to which the Pecking Order

Theory seems to be particularly suitable. However, the results showed úat this theory is

not valid, in this period for these companies. conceming the structure of the debt of

these companies, the results indicate that the variables úat better explain úe medium-

long terrr debt are the tangibility of assets, dividends and profitability. For the short-

term debt beyond tangibility ofassets and profitability, size is also highly sigtiÍicant.

JEL classification: G32

Key-words: capital structures , pecking order theory, family companies, debt structure'
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I. rNTRODUÇÃO

O tema central deste trabalho é a EstÍutuÍa de Capitais das empresas' E§te é um tema

com grande importância, urna vez que a composigão dos meios de financiamento pode

influenciar o valor da empÍesa e a sua política de dividendos. Podem ser identificadas

duas grandes coÍrentes teóricas refeÍentes à esfiutura de capitais: a coÍÍente tradicionall

e a cotretrte moderna, que foi impulsionada pelo estudo de Modigliani e Miller (1985).

oartigoinicialdeModiglianieMiller(MM)(1958)foiconsideradoumartigo

inovador, tendo um impacto muito expressivo no campo das finanças ernpresariais. Este

artigo contrariou a ideia de que existia uma e§trutura de capital óptima' que ocorre

quandoexisteumacombinaçãodecapitaisprópriosealheiosquemaximizaovalorde

mercado da empresa2, ou seja que minimiza o custo médio ponderado do seu capital3'

Neste artigo inovador, MM defenderam que a política de dividendos não é importante

nos mercados de capitais perfeitos e que a esrutuÍa de capitais das ernpresas não tem

impacto no seu valor. Estes autores propuseram duas proposições' A primeira

proposição (MM I) referia que o valor de mercado de qualçer empresa é independente

da estrutüa de capitais, o valor da empÍe§a é determinado assim apenas pelo valor dos

seus activos reais, considerando que os mercados são perfeitos' não existem

oportunidades de arbinagem e não são aplicados impostos' Na segunda proposição

(MM II), afimtaram que a taxa de Íetomo do capital próprio varia na mesma pÍopoÍção

que o níve1 de endividamento, considerando que não existem impostos' nem cu§tos de

transacção e existe uma única taxa de pagamento de ernpéstimos, ou seja é a me$Da

para os indivíduos e paÍa as empÍE§as.

Modigliani e Miller, 1963 apesar de continuarem a defender o seu modelo inicial'

alteraramodispostonoseuartigodelg5S,anulandoopÍessupostodainexistênciade

impostos, e, desta forma, aproximando mais a teoria à realidade' Com a introdução dos

I A teoria convencional ou tsadicional considerava a existência de unu esEutuÍa de cepitais óptimq quc

proporcionaria o valor máximo dr emPr€s8Í'ô;ü d" ;rrrp** refere-se aq.ii ao sornrtório do valor dos seus títulos, obrig.çôeg c 8cçõe8,

considcrando que cstâo todos cotados.tõú;;idi" d" capital (cMc) é igual ao cusro de cad8 foute de finsncismcnto (cmpd6tirDos,

"uie;õ*, 
;;ipi;l úpt i muitipticáao p-et" percentagem de finânciamento fomecida por oada uma das

fontes.
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impostos no modelo, as proposições sofreram alterações, passando a proposição MM I a

considerar que a estutura de capitais afecta o valor da empÍesa' Esta alteração à

primeira proposição indicava que as empÍesas deveriam ÍecoÍÍeÍ ao endividamento' de

forma a beneficiar da dedução fiscal através do pagamento de juros' urna vez que os

juros são dedutíveis para efeito do cálculo do imposto sobre as pessoas colectivas' O

valor de mercado de uma empresa endiüdada seria assim igual ao valor de uma

empresa não endiüdada acrescido do valor do beneficio Íiscal' Também a segunda

preposição (MM ID se alterou, com a inclusão dos impostos, e passou a considerar que

a taxa de retomo do capital próprio continua a variar proporcionalmente com o nível de

endividamento, mas agora esta taxa é inferior devido aos impostos'

Essas duas proposições, revistas levaram à conclusão de que o valor da empresa é uma

função crescente do nível de endiúdamento, pelo que uma estrutura óptima de capital

da empresa deve ficar próxima dos 100% de endividamento' para que desta forma se

aproveite ao máximo os beneÍicios flscais' Estes autores reconheceram tambán que

existem outos elementos que são importantes para a determinação de uma esfuhra de

capitais óptima, como é o caso dos custos de insolvência (custos que resultam do

incumprimentofinanceiro)eatributaçãodorendimentodosinvestidores.Umapossível

explicação para que as empÍesas não recorram ao financiamento a 100% por capitais

alheiosdeve-seaofactodaexistênciadecustosdeinsolvênciafinanceira,ousejacustos

que resultam do incumprimento financeiro; quanto maior for o recurso a este tipo de

financiamento maior será a probabilidade de incorrer neste tipo de custos'

MM (1963) afirmaram que' apesaÍ dos beneÍlcios tla dívida, as empresas devem teÍ em

conta oums formas de financiamento, nomeadamente o autofinanciametrto, uma vez

que pode r€presentaÍ menores cr§tos para as empresas' Estâ constatação difere do

modelo original, que considerava a inexistência de uma estutura de capital óptima'

Nasequênciadestetrabalho,comojáreferi,ocorpoteóricosobreaestuturadecapitais

evoluiu bastante e a parir do Íelaxamento das suas prtmissas iniciais (MM (1958)

surgiram impoÍtantes teorias financeiras' nomeadamente a Teoria dos Custos de

Agênci4 a Pecking Order Theory,a Teoria da Sinalização e a Tooria do Trade-Off' A

teoriadoTrade-ofconsideraaexistênciadeumaestruturaóptimadecapitais,condição

necessiíria para a maximização do valor da empresa. Esta corÍente teórica considera que
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as empÍ€sas se propõ€m atingir uma determinada meta de endiüdamento, que resulta do

confronto dos benellcios fiscais (uros, amortizações, proüsões, etc) com os custos da

diüda (nomeadamente os custos de insolvência). No modelo de MM com impostos o

valor da ernpresa cresceria serrpre, até o nível máximo de endiúdame'lrto. Segundo esta

teoÍi4 quanto mais lucrativa for uma emprc§a maior será o seu Í€cuÍ§o ao

endividamento, devido aos beneficios fiscais inerentes aos juros. Assim, no modelo do

Trade-Aff, a inclusão dos custos de endividamento leva a que o valor da emprcsa

aumente iniciatnente, como resultado dos beneficios fiscais, e posteriormente decline,

deüdo ao reforço dos custos da divida.

EstÉ estudo irá centrar-se essenciatmente na Pecking Order Theory, que ser.á descrita

em detalhe no capítulo 3, e iní procurar dar Íesposta a questões como: O endividamento

varia consoante determinadas caracteristicas das empresas (idade, rentabilidade,

dimensão tangibilidade dos activos, entre outras)? A vontade de manteÍ o controlo, que

é uma caÍact€rística típica das empÍesas familiares, restringe os recursos financeiros das

empresas? As empresas respeitam a hierarqúa das fontes de financiamento proposta

pela Pecking Order Theory?

Para responder a estas que§tões será usada uma amostra que é constituída pelas 100

maiores do distrito de kiria e concelho de Ourém de 2007 para um horizonte temporal

de três anos, de 2005 a 2007. A selecção da amosta foi feita de acordo com a revista

"As 100 maiores e melhores empresas do distrito de Leiria e concelho de Ourém de

2OO7-, editada pelo jomal Região de Leiria. A fonte de informação utilizada foi a SABI

(Iberian Balance Sheets Analysis SystÊm). Através desta amostra, este estudo pretende

testar empiricamentÊ a Pecking Order Theory e analisar o efeito de variáveis como a

idade, a dimensão, a rentabilidade, o crescimento da ernpresa e o tipo de activos no

endividamento.

Apesar da investigação nesta área já ter woluído consideravelme, rte, os resultados

apresentados são muitas vezes divergentes, pelo que o pÍ€§€nte estudo poderá ter um

interesse adicional, urna vez que se c€nha num núcleo restrito de erpresas familiares.

Além disto, deüdo à miúa p,oximidade com estas empÍ€sa§' será possível obter dados

müto específicos da sua actiüdade de modo a pÍomover um trabalho mais preciso e

completo.
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o restaote documento será estuturado da seguinte forrna: A secaõo 2 apÍesetrta uma

breve caracterização da situação Económica e social da Região de Leiria, a secção 3

apresenta a reüsão literária, onde serão expostas as principais teorias, a secção 4

aprcsenta a Metodologia usada, a secgão 5 apÍesenta os resultados e por fim a secção 6

apÍ€senta as conclusões, que incluem a comparação dos resultados obtidos com as

principais coÍrentes teóricas, bem como as limitações e algumas críticas ao tabalho

efectuado.
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2. BREYE CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÓMICA E

SOCIAL DA RDGIÃO DE LEIRIA

Ao longo do tempo tem-se verificado um reforço da concentação no litoral português'

O distrito de triria não foi excepção, verificando-se um reforço tanto ao nível

demogníÍico como ao nível económico. o Distrito de Leiria localiza-se na Região

Litoral centro de Portugal continental, e compreende dezasseis municípios, que se

encontÍam subdivididos em üês sub-Íegiões. Neste tabalho irei focar-me na sub-região

do Pinhal Litoral, que segundo o INE, compreende os concelhos de: Leiria, Batalha'

Mariúa Grande, Pombal e Porto de Mós e tem uma área de 1743'7 km2 e uma

densidade populacional de 153.3 Hab/Km2 em2007 '

Tabela 1. Caracterlsticas Geográficas

Fonte: Estâtlstico ds Região C€,nto 2007", do INE

Ao nível económico, esta região tem aumentado o szu destaque no panorama nacional.

O PIB (milhões de €) passou de 3 161 em 2003, para 3 857 ern 2006 o PIB per capita

(emmilharesde€)émútosemelhanteaodePortugal,sendode14.6el4.T'

respectivamente. Na Região centro, o PIB @er capita) é inferior ao de Portugal, sendo

de 12.4 milhares de € (tabela 2).
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Tabela 2. PIB per capita e Produtividade, no Piúal Litoral ern 2006

Fo e: "Anu.ário da Região Cenho 2007", do INE

No que respeita ao tecido empresarial, esta região apresenta PME robustas, sólidas e

com grandes capacidades de intemacionalização. Analisândo a Tabela 3, verificamos

que a densidade de empresas na região do pinhal litoral é superior à densidade em

Portugal e que apesílr do volume de negócios do Piúal litoral ser inferior ao nacional,

na cidade da Batalha é superior, o que é representativo da importÍincia das anpresas

sedeadas nesta cidade.

Tabela 3- Caracteísticas Económicas

Fonte: AíuáÍio Estatístico ds CeDbo 2007", INE

Relativamente ao sector de actiüdade, analisando a Tabela 3 verificamos que o sector

com maior peso na rcgláo é o sectoÍ secundário, ao contrário da tendência de

terciarinçãio de Pornrgal. Ao nível dos tabalhadores poÍ conta de outrem, o sectoÍ

terciário, na região do Piúal Litoral, é o segundo sectoÍ com maior peso e em último

surge o sector primário, que emprega ape[as 909 tabalhadoÍe§ por conta de oubem'

PLb pcr cap l. Produiv dade lVAE E'rrpÍ.rlc

fiilheí86 d6 €urB miha€B d€ BumS

Poí{ug!l 11;' 26,0

ConüÍEnb 11,6

121

25,8

20,5C€ílto
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N milhares euos no n" no Ío

PoÍtugal I1,8 305,5 2 186 695 37 240 810 424 1 339 031

Continente tt,7 3054
260,5

2093 110 35 655 784 096 | 213 359

Piúal Litoral lE,0 61 12',7 909 35 191 31 027

Batalha 11,6 338,7 5 278 EO 3 191 2 007
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Relativamente à estnrüra da população activa, segundo dados dos Censos de 2001 do

INE, o sector secundário é o que tem maioÍ peso sendo a indrístria transformadora e o

sector das cotrstuçõ€s os que mais contribuern, representando 27,9Yo e l4o/o,

Í€spectivamente. O comércio a retalho (sector terciário) Íepres€nta l1% da população

activa einpregada e o sectoÍ que apres€nta um menor contributo é o das indústrias

extactivas que são Íesponsáveis por apenas 8% da estrutura da população acüva da

região. Também no que confere ao tecido e,mpresarial da região, a indri'stria

Transfonnadora é a que tem maior peso, sendo a indúshia metatÍrgica a que tem maior

relevância (l9,9yo), seguida das industias de materiais não meÉlicos (16,2Yü e da

indústria da madeira (9,1%). O volume de vendas da região é predominantemente da

responsabilidade das indústrias de minerais não metrílicos, represelrtando 31,5% do

volume de vendas da região. A indústia de produtos alimentaÍes e de bebidas é a

segunda com maior peso, representando 12.7% do volume de negócios da região

A nível geognifico, a região tern uma situação privilegiada uma vez que se situa entre

duas importantes metrópoles, Lisboa e Porto. Tendo em conta os dados apresentados, é

possível concluir que esta Íegião tem uma relativa importáincia no contexto nacional.
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3. REYISÃO LITERÁRIA

O abandono do pressuposto dos mercados perfeitos e da infonnação siméhica conduziu

ao aparecimento da Teoria da Assimetria de Informação da Estrutura de Capitais. A

Teoria da Assimetria de Informação prevê que os agente§ do mercado, tais como os

administradores, accionistas, investidores e credores, têÍn acesso diferenciado às

informagões da empresa, sendo que os administadores detêm um coúecimento muito

maior sobre a realidade da empresa. A assimetria de informação es6 assim presente na

relação enfie o principal e o agente e causa dois tipos de problemas: o risco moral e

selecção adversa. O primeiro caso, ocorre quando o agente usa a informações ern

beneffcio proprio, o que se faduz em prejuízo para o principal. A selecção adversa

ocorÍe porque o agente coúece melhor a capacidade de saldar a dívida do que o

principal.

Com base f,a Teoria da Assimetria de lnformação surgiram importantes correntes

teóricas: Teoria da Sinalização pÍoposta por Ross (1977) e a Pecking Order Theory

impulsionada por Myers e Majluf (1984) que serão apresentadas seguidamente.

3.1 A Teoria da Sinalização

A Teoria da Sinalização foi proposta por Ross (1977), considerando que os agentes são

neutros face ao risco, que existe um mercado perfeito, que o investimento é fixo e que a

emprcsa é avaliada unicamente pelos fluxos de fundos antecipados pelo mercado. Ross

(1977) apresentou um modelo que considerava que os administsadores coúecem os

fluxos de caixa futuros, mas os investidoÍ€s nâo têm acesso a este tipo de informação.

Assim, os adminisEadoÍes reconiam ao financiamento como forma de sinalizar

positivamente o mercado, uma vez que a unissão de dívida haosmitiria ao mercado a

ideia de que a empresa tern elevados fluxos de caixa, e que terão assim forma de fazer

face aos encargos da dívida. Este modelo agrupou as empÍe§as em dois gnrpos, À e B'

sendo a classe A para empresas com fluxos de caixa superiores ao da classes B. Assim,

de acordo com a teoria as empÍesas de maior qualidade (A) t€odem a recorrer mais ao

financiamento extemo do que as empresss da classe B. Assim, Ross (1977), com o szu

l4



Modelo de Sinalização, afirmou que o valor da empresa e o endividamento estão

positivamente relacionados.

3.2. Pecking Order Theory

Posteriormente, e teÍdo em conta a assimetria de informaçãoa, Myers e Majluf (1984)

concluíram que a estrutuÍa de capital das empresas baseia-se numa Hierarqúa das

Fontes de Financiamento, que ficou coúecida como a Pecking Order Theory (POT)'

considerando tês tipos de fundos disponíveis na§ empresas: retenção de lucros, díüda,

acções, Segundo esta teoria, as fontes intemas de financiamento são preferlveis às

fontes de financiamento extEmas, Assim, sempre que possivel as empÍesas recoÍrem aos

fundos gerados intemamente e apenas quando estes recursos são insuficientes é que as

empresas ÍecorÍem à ernissão de divida, e só em último caso Íecorrem à ernissão de

novas acçõess. No entanto, esta constatagão já tinha sido feita em 1961, por Donalson

(1961), que estudando as empresas Americanas notou que a generalidade das empresas

da amosta desejavam manteÍ um crescimento estável a longo prazo que fosse

compatível com o autofinanciamento, pelo que seleccionavam criüeriosamente os seus

investimentos, paÍa que não necessitassern de recorÍeÍ ao financiamento extemo.

Donalson (1961) afrrmou ainda que os administadores evitam o financiamento externo

poÍque este sujeita as empresas à disciplina dos mercados de capitais e expõe a empÍesa

a uma maior atenção por paÍte dos accionistas, nomeadamente devido à distribuição de

dividendos.

Myers e Majluf (1984) conclulram que a§ empresa§ preferem a emissão de dívida à

emissâo de novas acções, nomeadamente poryue a divida confere o direito à dedugão

fiscal, e porque as acções es6o zujeitas a maiores problemas de selecção advema do que

a divida (o autofinanciamento não sofre de selecaâo adversa). Assim, para investidores

extertos as acções apresentam um risco acrescido pelo que o prémio de risco pelo facto

de existir selecção adversa terá de ser zuperior no caso da emissão de nova§ acções.

. A assimetia de informação entre g€§toÍ€8 (insiders) e investidores (ou*iders), podc influenciar o

eqúlíbrio rte mercado, üsto que apenas um dos âgentes po§sü infonnagâo priülegiada.
, Às empresas prefcrem reconer i títulos híbridos, como é o csso d8§ obriSagõ€s convertíveis e só cm

último caso recoÍrem à emissâo de novas aoçõ€§.
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Além disto, ao contnário do autofinanciamento, e devido a inforrnação assimétrica, a

emissão de nova§ acaões geralmente tansmite uma imagern negativa ao mercado,

nomeadamente poÍque pode resultar da incapacidade de autofinanciamento e/ou da

impossibilidade da empresa obter financiamento através do mercado. Estes autores

afirmaram que a emissão de novas acções geralmente se tÍaduz numa descida da

cotação das acções da empÍesa, e que esta descida seú tanto maioÍ quanto maior for a

assimetria de informação, o que é justifrcado poÍ estes autores nomeadamente pela

racionalidade dos investidores. Assim, as empresas só recorrem à emissão de novas

acções quando o endividamento apresentar um risco demasiado elevado.

segundo Mazagatos et al. (2007), os gestores familiares tendem a seguir a Pecking

Order Theory devido à aversão que têm à perda de contÍolo' Assim, este tipo de

empresas tendem a recoÍÍeÍ ao autofinanciamento e a evitarem a emissão de novas

acções.

De acordo com José e Sónia sanches (2007), os gestoÍes das empresas familiares

tendem a adoptaÍ estratégias conservadoras, caracterizadas pelo auto-financiamento,

pelo menor investimento em activos intangíveis, por um menor nível de dlvida e por

uma elevada concentração de capital. Estes gestores Íejeitam a possibilidade de partilhar

o controlo da empresa com investidores externos. Assim, as empresa§ com maior

rentabilidade tenderãO a recorer ao autofinanciamento e as empÍesas com menor

rentabilidade tenderão a recorrer mais à emissão de dívida, consequentemente teÍão

níveis de endividamento superiores.

Conclui-se assim que as empÍesas familiares tendem a adaptar-se à POT e que as

empÍesas que apresentam maior rentabilidade tendem a Íecorrer menos ao

financiamento externo. Esta constatação vai contra a teoria do Trade-of, utna vez que

de acordo com esta teoria as empÍesas mais lucrativas §ão as que tem maior incentivo

para recorrer à diüda.

No entâDto, alguns autores criticaram alguns aspectos da Pecking Order Theory' Foi o

caso de chiriúo e singha (2000) que criticaram o modelo testado por shyam-sunder e

Myers (1999) afirmando que os modelos testados mostam que a POT é valida em

termos do volume mas não em termos do timing das difeÍ€ntes formas de
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financiamento. A crítica de Chirinko e Singha (2000) refere que o§ t€ste§ empíricos de

shyam-sunder e Myers (1999) indicam que, mesmo que a emissão de novas acções seja

realizada em menorcs volumes do que outras formas de financiamento, isto não

signiÍica que a emissão de acções teúa ocorrido ern último.

Fama e French (2002), consideraram que haveria a possibilidade de as ernpresas

ÍecorreÍem à ernissão de novas acções sem ir conta a PoT. Esta situação poderia

acontecer quando as empresas antecipassem que futuramente iriam necessitar de novos

financiamentos externos para viabilizar novos projectos. Se esta necessidade fosse

inviabilizada pelo facto da empresa estar acima da suâ capacidade de endividamento, as

empÍesa§ iriam emitir novas acções hoje para que tivessem mais capacidade para se

endividar no futuro.

3.2.1. Pecking Oriler Theory: o rnodelo

A Pecking order Theory admite duas forrnas: a forma semi-forte ou fraca e a forma

forte. A forma forte exclui o financiamento através de emissão de novas acções, ou seja,

admite apenas o financiamento através de recursos internos e de emissão de dívida. A

forma smi-forte ou fraca admite a possibilidade de ernissão de acções'

paÍa testaÍ ernpiricamente a Pecking order Theory, podemos recorrer ao modelo

seguinte:

lDi=a+fDEFi+pt, (1)

otde, lD Íe,presenta a variação da emissão de divida, o ÍepÍ€senta o intercepto, p a

inclinação da Í€ctz, DEFi o défice financeiro e pt é o termo aleatório'

Para que se verifique a POT na sua forma forte, as hipóteses Ho:or{ e Hl:ftl terão de

se verificar. caso se verifiquern as hipóteses anteriores, a emissão de tlíütla seú

proporcional ao défice de firndos, ou §eja não haverá emissão de novas acções. Na

forma fraca terá de se testar §e: / <1 (mas próximo). caso a hipótese H0 se rejeite na

forma fraca e na foÍle então a POT não é válida.
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Shyam-Sunder e Myers (1999), no seu estudo, com ulna amostra de 157 empresas para

o período de 197l-1989, encontraÍam q=0.002 e f: O.75, com erros padrão de 0'0009 e

0.01 e R2= 0.68. Os resultados encontados mostam que c não é significativamente

diferente de zero e que a POT é valida na sua forrna fiaca, uma vez qne B:0'75'
concluíram assim que ocoÍÍeÍam emissões de acções, mas estas foram múto inferiores

à emissão de dívida" pelo que no seu estudo a PoT é válida na zua forma fiaca. Estes

autore§ estudaÍam como é que a dívida reage a variações no investimento e nos lucros

no curto prazo. A teoria prevê que a díüda no curto prazo reaja positivamente quando

os investimentos sejam superiores aos lucros e que reaja negativamente na situação

oposta,

Frank e Goyal (2003) testaram a Pecking Order Theory para as empresas americanas de

capital aberto enü e 19']1 a 1988, encontrando para uma amostra de 14 592 empresas a =

0.001 e B = 0.748, sendo os respectivos desvios padrões de 0'001 e 0'004' Assim' estes

autores também validaram a POT na sua forma fraca.

Segundo este estudo, e ao contrário do preüsto pela POT, as empresa§ de maiores

dimensões foram as que mais se aproximaram da Pecking Order Theory'

3.3 Teoria dos Custos de Agência

A Teoria dos Custos de Agência foi proposta por Jensen e Meckling (1976)' Segundo

estes autores, a relação de agência resulta de um contato, no qual o principal delega no

agente a tarefa de agir de acordo com o seu interesse. No entanto, como ambas as partes

procuram maximizar a sua pópria utilidade, o agente nem sempre actuaú de acoÍdo

com o interesse do principal. o principal, de forma a contolar o agente, incorrerá em

custos de monitorização, no sentido de evitar desvios no seu comportamento. Mas

também o agente podeú incorrer em cu§tos, os chamados custos de justificação, paÍa

convencer o agente de que está a agir de acordo com a sua vontade'

Jensen e Meckling (1976) consitleraram dois tipos de custos de agência: os custos de

agência ent'e accionistas e gestores, e os custos de agência entre accionista e credores.

Neste contexto, a dívida suÍge como um mecanismo importânte porque mitiga os
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conflitos de interesse entre os difer€ntes ag€ntes promovendo assim rma governação

mais eficiente e impedindo que o§ gestoÍe§ desperdicem fluxos e seleccionem mal os

investimentos.

Mazagatos e tal. (2007) conclúu no seu artigo que os custos de agência aum€ntam à

medida que as novas geraçí)es eÍrtram na direcção das empresas familiares. SegUndo

este autor, durante a primeira geração a estutura de recursos é re§trita, oo entanto sení

compensâda pelos baixos custos de agência. À medida que as nova§ gerações vão

entando na direcção da ernpresa, os custos de agência tendem a aumentar forçando ao

alargamento da estrutuÍa financeira na tentativa da empresa conseguir manter a criação

de valor. Para estudar a estutura financeira das ernpresas familiares, estê autor

considera que é importante fazer a distinção entre a primeira geÍação e as gerações

subsequentes, uma vez que isto tem impacto na poütica de financiamento da empresa e

altera a magnitude dos problemas de agência. Na primeira geração, a propriedade está

geralmente concentrada na família nuclear e existe coincidência entre a propriedade e a

gestão. como as relações restringem-se basicamente aos membros da famíüa, nesta fase

a confiança e o altruísmo impeÍam e o problema da informação assimétrica e dos custos

de agência são reduzidos. Este tipo de comportamento leva a que a sucessão dos cargos

administrativos seja geralmente para membros da família independentemente do mérito

e da competência proÍissional, o que compÍomete a maximização da criação de valor e a

capacidade de evolução da empÍ€sa. com a sucessão, os problemas de selecçiío adversa

nas empÍesas familiares aumentam, nomeadamente poÍque os laços familiares ficam

mais fiágeis, o nível de confiança ente os membros da empresa diminui e dá-se um

aumento da infomração assimétrica e dos conflitos de interesse entre gestoÍes e

proprietários, verificando-se assim um aumento dos problemas de agência.

Conclui-se assim que a entrada de novas gerações no seio da empresa torna mais dificil

compensar a desvantagpm de operarem e,m pequena escala urna vez çre se veriÍica um

aumento nos custos de agência, Assim, normalmente p€fante esta situação é habihtal

que se aumenrc o investimento em capital de forma a aumentar a competitiúdade deste

tipo de e,mpresas.

Jensen e Meckiling (1976) consideraram dois tipos de conflitos de agência: conflitos

enEe accionistas e gestoÍes e o conflito entre credoÍes e accionistas.
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Os conflitos de agência entre accionista @rincipal) e edministradores/gestores

(agente) oconem porque o interesse dos gestores pode não coincidir com o ioteresse

dos accionistas, nomeadameote porque os administradores não detêm a totalidade do

capital da empresa e assim não captam a totalidade dos ganhos gerados pela mesma,

apesar de aÍcarem com todos os custos de actiüdade. Consequentemente, os

investidores, adoptando um comportamento racional, irão prever este compoÍtâmento

por parte dos administadores e e§tarão dispostos a pagaÍ meoos por cada acaão da

empÍesa.

Assim, o aumento da participação dos gestores no capital da empresa pode ser um dos

mecanismos usados como forma de diminuir o conflito de interesses entre gestores e

accionistas. A dívida também pode minimizar este custo de agência, uma vez que

restringe os fluxos de caixa disponíveis da ernpresa, pelo que os gestoÍes tendem a

tornar-se mais eficientes na gestiio da anpresa e tendem a gastaÍ menos capital ern

beneficio próprio, como por exemplo na aquisição de carros luxuosos, almoços,

viagens, etc., visto que em caso de ruptura financeira são os administradores que têm

mais a perder. Conclui-se assim que as empresas são incentivadas a aumentar o seu

nivel de endividamento de forma a minimizar o conflito de interesse entre accionistas e

administradores, e que este custo não existe quando a propriedade e a gestÍio estão

concentadas no mesmo indivíduo.

Os custos de agência entre accionistas e credores também são identificados por

Jensen e Meckling (1976). Este conflito acontece porque os credores disponibilizam

fundos à ernpresa sem teÍem o contolo completo sobre a forma como o seu capital sení

aplicado, assim como forrra de se pÍotegeÍem cobram encargos financeiros nos

empréstimos. A dlüda proporciona um incentivo aos accionistas para investirem ern

projectos mais arriscados, uma vez que estes tendem a proporcionar um retorno

superior. Além disto, no caso de o investimento não ser bem sucedido, os accionistas

tem responsabilidade limitada, o que t€rá conseqúncias negativas para os credores.

Neste caso, os autores, concluíram que é preferível que a empÍe§a r§e o menor volume

de dívida possível.

Verifica-se assim que existe um conflito enfe os dois tipos de custos de agência

descritos anteriormente. Jensen e Meckling (1976) defenderam assim a existência de
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uma esEutura de capitais óptima, que resultaria da combinação de dívida e de capitais

próprios que minimizassem a soma dos dois tipos de custos de agência, uma vez que os

custos condicionam o corÍ@to funcionamento e contribuem para a redução do valor da

empresa. Visando a obtenção da minimização dos custos de agência, as empresas

podem optar por diferentes mecanismos, por exernplo recorrendo ao endividamento,

negociando a estutura e maturidade dos contÍatos de endiüdamento, incentivando

monetariamente os adminisfadores para que actuem de acordo com o seu inteÍe§se, etc.

Verifica-se assim que esta teoria desafia o disposto por Modigliani e Miller (1963)' uma

vez que segundo essa teoria é possivel determinar-se um nível óptimo de

endividamento, quando o custo de agência total é minimizado.

Centrando este tema ao caso específico das PME, como nôste tipo de empresas existe

geralmente coincidência entre a propriedade e a gestão normalmente não existem custos

de agârcia entre os accionistas e gestores.

3.4. À Teoria dos Custos de Agência e a Pecking Oder Theory

A Teoria dos Custos de Agência considera que as decisões relativas à estutura de

capitais das empresas Íesultam de características específicas de cada uma das ernpresas,

como é o caso da estrutura de activos, da dimensão, idade, distribuição de dividendos,

etc. Uma caracteristica importante das empresas da amosfia é que são na sua grande

maioria empresas familiares, o que iná condicionar as suas políticas de financiamento.

Como referi anteriorÍnente, nas empÍesas familiares impera a vontade de manteÍ o

conEolo familiar ao longo das gerações. Qualquer ernpresa pode financiar-se afavés da

emissão de novas acções, de dívida e/ou atavés do auto financiamento, mas o objectivo

de manter o contolo nas empÍesas familiares restringe a sua capacidade para obter

rccur§os, visto que reduz a panoplia de potenciais Í€cur§os fmanceiros. Assim, este tipo

de empresas prefere financiar as suas necessidades financeiras com recuÍsos internos, e

apenas quando estes não são §uficientes é que recorrem à emissão de dívida. Esta

politica de financiamento esüí de acordo com o previsto pela Pecking Order Theory

(Majluf e Myers, 1984).
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4.METODOLOGIA

4.1. Amostra

A amostra inicial é composta pelas 100 maiores errpresas do distrito de kiria e

concelho de Ourém, de acordo com a revista'âs 100 maiores e melhores empresas do

distrito de Leiria e concelho de OuÉm de 2N7", editada pelo jomal Região de Leiria.

Posteriormente, foram excluídas da amostra as empresas oom informações descontínuas

ente 20M e 2007 (o ano de 2004 foi utilizado penas para o cálcúo de variações de

algumas variáveis do estudo) e as empre§as cujos dados contabilísticos não estavam

disponíveis na base de dados da SABI. A análise empirica seftí realizada para uÍn

horizonte temporal de tês anos, entre 2005 e 20O7 e as variáveis usadas neste estudo

serão trabalhadas estatisticamente através do software Stata 10. A metodologia utilizada

sení semelhante à usada por Shyam-sunder e Myers (1999) e Frank e Goyal (2003).

4.2. Variáveis

O pÍesetrte estudo tem como objectivo testar algumas das Úeorias predominantes sobre a

estrutura de capitais, nomeadament€ a Pecking Order Theory. Além deste objectivo

pretende-se também analisar o efeito de deterÍninadas variáveis no endividamento das

emprcsas da amostra" Assim, as variáveis independentes foram seleccionadas tendo e'm

conta este objectivo e estarão presentes no Modelo Geral (apresentado no ponto 4.3.1).

Cada uma das variáveis independentes será descrita em detalhe a seguir.
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Tabele 4: Variáveis Independentes do Modelo Geral

como variável Dependente irei usar o endividamento. Defini três medidas diferentes

para o endividamento: o rácio de divida total, o rácio de divida de médio e longo prazo

(mlp) e o nício de divida de curto prazo (cp). Estas são as variáveis dependentes' do

modelo geÍal, e foram defrnidas da forma descrita na Tabela 5'

Tabela 5: Variáveis Dependentes do Modelo Geral
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23



4.3 Modelos

4.3.1. Modelo Geral

O modelo econométrico utilizado, para o modelo geral, foi o Modelo para Proporções.

Neste tipo de modelos a variável dependente (y) é uma proporção e é definida no

intervalo [0,1]. O estudo deste modelo envolveu tê§ regressões diferentes de forma a

analisar as variações na dívida total, na dívida de curto prazo e na díüda de médio e

longo prazo. O modelo utilizado é o seguinte:

END ir = po + Bt RENT it + fz CRES v + Ba DIM 7 + P3 IDAD 1 + B5 ATANG v +pe

DIVIDENDOSTT+e u Q)

onde: END ir repÍesentâ o endividamento da empÍesa i no período t (medido por um dos

três rácios apresentados na Tabela 5), Fo é a constante (repÍesenta o inteÍcepto da recta)

e as restantes variáveis, RENT it , CRES it , DIM it , IDAD it, ATANG il, DII/IDENDOS il

são as variáveis independentes do modelo em análise e eí Íepresenta o erro do modelo'

Com este modelo, pretendo analisar como é que o nivel de endividamento reage a

variações nas variáveis independortes e verificar se os resultados encontrados estão de

acordo com o disposto nas teorias financeiras.
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4.3.1.1 Hipóteses do Modelo Geral

Segundo a Pecking Order Theory, existe uma relação negativa ente o endividamento e

a rentabilidade, ou seja, quanto mais lucrativa for uma empÍesa menor será a

necessidade de recorrer à emissão de divida, tanto de longo prazo como de cuÍo prazo.

Hl) a rentabilidade etrcontra-se negativamente relacionada com o endiüdamento

De acordo com a Pecking Order Theory, o endividamento tende a aumeotâÍ quaodo se

verifica que o Investimento é superior aos lucros retidos, e vice-versa. Assim, para o

mesmo nível de rentabilidade, o endividamento será maior ern empÍesa§ com um nível

de investimento superior. Assim,

H2) Existe uma relação positiva entre o crescimento e o endividamento

A dimensão é outa das variáveis que pretendo analisar' As empÍesas mais pequenas

estão muitas vezes associadas a contabilidades pouco fiáveis, o que pode gerar

problemas de informação assimétrica. Além disto, as empresas de maior dimensão têm

geralmente melhor imagem no mercado de crédito. Assim:

II3) A dimensão esüí positivamente relacionada com o endividamento

Espera-se que as empÍesas mais novas teúam niveis de endividamento superiores ao

das empresas mais antigas, uma vez que as empresas mais antigas podem ter acumulado

lucros ao longo dos anos, tendo assim mais fundos acumulados, pelo que têm menor

necessidade de contrair empréstimos. As empresas mais jovens tendem a financiar-se

recorrendo ao endividamento extemo, assim:

H4) A idade estrí negativamente relacionada com o endiüdamento

A forrrulação da miúa quinta hipótese iní incidir sob a tangibilidade dos activos. As

instituições de crédito para concederem empréstimos às empresas exigem garantias, ou

seja activos, que serão usadas caso as empÍesas não cumpram com as suas obrigações'
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Assim, quanto mais elevado for o valor dos activos, maiores são as garantias reais da

empresa junto aos credores, pelo que se espera que:

HO A tangibilidade dos activos está positivamente relacionada com o endividamento

Como já referi anteriorment e, a Pecking Order Theory prefere o financiamento através

de recursos internos, pelo que a ernissão de dividendos tende a ser menor nas emprcsas

menos lucrativas, pois desta forrna estarão a abrir mão de recursos que poderão ser

precisos para financiar os projectos da empresa. Assim, quanto menos endiüdada for a

empÍesa, rnaior será o lucro e consequentemente maior deverá seÍ o pagamento de

diüdendos. Espera-se assim que:

HQ O pagamento de dividendos estiá negativamente relacionado com o endividamento

4.3.2. Modelo de Shyam Sunder e Myers (1999)

A Pecking Order Therory (POT), na sua forma simples, pressupõe que apenas quando o

fluxo de caixa é insuÍiciente paÍa cobrir as necessidades da empresa é que a mesma

ÍecoÍre a dívida. Assim, quando as empÍesas apresentam algum défice financeiro as

empresas podern recorrer a divida, como forma de fmanciamento.

Segundo Sunder e Myers (1999), o défice de fundos (DEF) pode ser definido, como:

DEFt = P(Y, + Xt + lW 1- Rt- Ct

D/4: Dividendos p. agos no ano t

X1: Investimento em caPital

lWr:Yairação docapital circúante llquido no ano t

.R,: Porção coÍÍente de díüda de longo prazo no período t

Cr: fluxo de caixa operacional após juros e impostos

(3)
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ou seja, caso os fluxos de caixa não sejam suficientes para cobrir os dividendos pagos e

os investimentos realizados e para sustentar a§ variações do capital circulante e a porgão

coÍrente de dívida de longo prazo, num dado ano, estamos peratrte um défice financeiro.

No modelo da PoT restrito, todos os componentes do défice são exógenos desde que

possam seÍ emitidas dívidas saudáveis. Assim, segundo shyam sunder e Myers (1999)'

as variações do endividameoto podem ser explicadas pelo nível do défice' Assim, a

hipótese a ser testada é:

lDit= a+ bpoDEF+ eit (4)

onde:

/D1, = 661i"" financeiro apresentado pela empresa i no ano l, a = 0 e b*= 1' g

coeÍiciente da POT é áp,.

5. RESI'LTADOS

5.1. Resultados do Modelo Geral

Através da tabela 6, referente à estatística descritiva, podemos observar nomeadamente

a média e o desvio padrão das variáveis dependentes e independentes do modelo geral.

verifica-se que as empÍesas da amosra têm um nivel de endividamento médio de 58%

e que em média recorrem mais à dívida de curto prazo (46,49Yo), do que à díüda de mlp

(l2.0sYo).

Tebele 6: Estatísticas Descritivas do Modelo Geral
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Relativamente aos coeÍicientes, estEs foram estimados segundo o Modelo de Regressão

Fraccional. Este modelo foi esümado utilizando quatro especificações diferentes, o

modelo: LOGIT, PROBIT, LOGLOG e CLOGLOG (complementary loglog). Ahavés

dos resultados dos diferentes modelos, presentes na Tabela A e B (em anexo), vemos

claramente que a díüda não deve ser considerada de forma agregada uma vez que: (i)

hrí variáveis que não são sigrificativas para a dívida de mlp mas são para a dívida de cp;

(ii) há variáveis que tem um efeito positivo para um tipo de díüda e negativo pâÍa a

outra; (iii) através do teste Reset verifica-se que as especificações dos modelos com a

dívida total são sempÍe incorrectas. Através da aúlise da Tabela A verifica-se que a

melhor especificação, para o modelo de médio longo prazo e curto pÍazo, é o modelo

LOGLOG.

A Tabela A" em anexo, apÍesenta os p-values das regressões efectuadas e mostÍa que as

variáveis que melhor explicam a dívida de médio e longo prazo são a tangibilidade dos

activos, a rentabilidade e os dividendos sendo signiÍicativas a 10Á. Relativamente à

díüda de curto prazo, além da tangibilidade dos activos e da rentabilidade' tambán a

dimensão se revelou significativa a um nlvel de significância de 1%.

Através da Tabela B, do anexo, é possível analisar os coeficientes estimados, nos quatro

modelos, permitindo compÍovar se as hipóteses que construímos neste trabalho se

verificam. A análise conjunta das Tabelas A e B mostra que.

1, O efeito do crescimento sobre o endividamento é significaüvo no cuÍo prazo,

excepto no modelo LOGLOG, apresentando um sinal positivo' Assim, apenas

para a dívida de curto prazo é que se verifica a hipótese H2. Esta constatação foi

tambern encontrada, por exemplo por Michaeas et al. (1999).

2. A variável tangibitidade dos activos apÍresenta-se sigrificativa a um nível de

sipificância de l% para a dívida de médio longo prazo e para a díúda de curto

pÍazo, em todos os modelos. Esperava-se que a tangibilidade dos activos fosse

positivamente relacionada com o endividamento, uma vez que quanto mais

elwado for o valor dos activos tangíveis, maiores são as garantias reais da

empresa junto aos credores. No entanto, esta relação positiva só se verificou no

endividamento de médio longo prazo. No entanto, Harris e Ravis (1991)
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consideraÍam que odste uma Íelação negativa ente a tangibiüdade dos activos e

o endividamento, pelo que os resultados encontrados para a díüda de curto

prazo estão de acordo com o descrito por estes autore§.

3. A variável rentabilidade é sipificativa para um nível de confiança de lo/o para

todos os períodos da diüda e em todos os modelos. Apresentando §empÍe um

sinal negativo, assim existe uma relação negativa entÍe esta variável e o

eodividamento, pelo que se aceita a hipótese Hl. O resultado obtido vai contra o

descrito pela teoria do Trade-ofi), pois segundo esta teoria as empresas mais

lucrativas tem maior incentivo paÍa Í€correr à diüda, nomeadamente poÍque o

mercado de capitais responde positivamente ao endividamento e negativamente

às reduções do mesmo. No entanto, esüí de acordo com o disposto ta Pecking

Order Theory, uma vez que segundo esta teoria as empÍesas só recorrern ao

endividamento após terem esgotado os recur§os intemos. Esta relação inv€rsa

tambán foi encontrada, nomeadamente, nos trabalhos realizados por Frank e

Goyal (2003), Sogrob-Mira e López-Garcia (2002) e Michaeas et al. (1999)-

4. Também na variável dimensão, o modelo LOGLOG é o que melhor se adapta'

apresentando sigrificância de 5%o e lYo para divida de médio e longo prazo e

divida de cuÍto prazo, respectivamente. Esperava-se que existisse uma relação

positiva ente a variável dimensão e o endividamento, no entanto so se verifica

esta relação para a dívida de médio longo prazo. Assim, apenas para a dívida de

médio longo prazo é que a hipótese H3 é válida. Este resultado pode ser

explicado pelo facto de as empresas de maior dimensão terern fluxos de caixa

mais esüáveis e serem mais diversificadas, pelo que têm maior facilidade na

obtençao de créditos ext€rnos, daí serem mais endividadas do que as empresas

de menor dimensão. Esta relação positiva também foi descrita por Sogrob-Mira

e López4arcia (2fi)2).

5. Segundo as teorias financeiras, as emlnesas mais antigas, nomeadame,nte, pelo

frcto de terem acrrmulado capitais ao longo da zua existência tendem a Í€corr€tr

m€nos ao endividamento que as empÍesas mais jovens. Em todos os prazos da

dívida, existe uma relação negativa €ntre a idide e o e,ndividamento, pelo que a

29



hipótese H4 é aceite. A variável idade só não é sipiÍicativa no médio longo

prazo. Esta constatação também foi encontada, nomeadamente, por Michaeas et

al. (1999).

6. Segundo a Pecking Order Theory, a emissão de dividendos tende a ser menor

nas empresas menos lucrativas, pois desta forma estarão a abrir mão de recursos

que poderão ser precisos para financiar os projectos da empresa. Os resultados,

tal como preüsto, indicam que existe uma relação negativa ente o

endiüdamento e o pagamento de dividendos. A variável dividendos revelou-se

altamente significativa (significativa a um nlvel de sipificância de 1%) para

todos os períodos da dívida e em todos os modelos' Os resultados obtidos estão

de acordo com o descrito p ela Pecking Order Theory e validan a hipótese H6.

5.2. Resultados do Modelo da Pecftl'zg Order Theory

A Tabela 7 apresenta os resultados encontados para o modelo da Pecking Order

Theory, apresertando o valor dos coeficientes, do desvio padrão e do teste t paÍa as

hipóteses H0 (a=0) e H1(/:l), da constante a e do p (representa o efeito da variação do

défice).

Tabela 7- Modelo da Pecking O er Theory

\ rrr iri r .'l f'ocllc icn tc [)c:r iLr l.lttllto laslc I

(l{(r: U ())

la:lc I

(H I :ll I )

-12**,

6.20 *{"*

p(Âdef)

o (coostantê)

.1339329

.0724745

.0724745

.oo97375

Notr' r*r. " c * conçspondern a nívqis de rignifiçâDcia d€ l%, 5% e 10plo, Írspcctivamcntc

Antes de proc€deÍ à análise dos resultados é importante ÍeferiÍ que o pressuposto da

Homocedasticidade foi testado através do tÊste Bruú-Pagan e que não foi detectada

eüdência de Heteroscedasticidade.
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Relativamente aos resultados obtidos, verifica-se que a variável p é significativamente

difeÍente de um e que a constante é significativamente diferente de zero a um nível de

sipificância de l%. Conclui-se que não se verifica nem H0 nem Hl, pelo que não se

enconlram reunidas as condições necessárias para que a Pecking Order Theory seja

válida na sua forma forte. Para qule t Pecking order Theory fosse válida na sua fomra

fraca p teria de ser próximo de um, o que também não acontece. Assim, e ao conffirio

do que seria esperado, a Pecking Order Theory não é válida oem na sua forma forte,

nem na sua forma fraca, para a amostÍa em estudo

Estes resultados podem ser justificados pelo facto das empresas da amosta não serern

empresas de grandes dimensões, na sua maioria são PME, e segundo Frank e Goyal

(2003) que testaram a Pecking Order Theory paÍa as empÍesas americanas de capital

aberto entre 1971 a 1988, verificaram que ao contiírio do previsto pela POT, as

empresas de maiores dimensões foram as que mais se aproximaram da Pecking Order

Theory.
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6. Conclusões

O prcsente estudo centou-se numa amosta das 100 maiores empÍesâs da Região de

Leira para o período de 2O05-20O7. Propus-me, com esta dissertação de Mesaado,

estudar como é que o nível de endiüdamento reage a variações de variáveis como a

idade, rentabilidade, dimensão, o pagamento de dividendos e a tangibilidade dos activos

e verificar se a Pecking Order Theory é válida para a amostra em estudo.

Neste estudo analisei a relação ente o nível de endividamento e várias variáveis

independentes, que são frequentemeDte utilizadas na literatura existente sobre o tema.

Atavés dos resultados encontrados, no modelo geral, foi possivel observar que as

empresas da amosfia têm um nível de endiúdamento médio de 58% e que Íecorrem

mais ao endividamento de curto prazo do que ao endividamento de médio e longo

pÍuzo.

os resultados encontÍados atÍavés dos testes aplicados ao Modelo Geral mostraram que

as variáveis que melhor explicam o nivel de endividamento de médio e longo prazo,

paÍa as empÍesas da amostÍa, são a tangibilidade dos activos, o pagamento de

dividendos e a rentabilidade. Na díüda de curto prazo, além da tangibilidade dos

activos e da rentabilidade também a variável dimensão se revelou altamente

significativa. Através da análise deste modelo foi também possível verificar que, tal

como previsto, o cresoimento e a tangibilidade dos activos estão positivamente

relacionados com o nlvel de endividamento. No entanto, para a variável tangibilid«le

dos activos esta relação só se verificou no médio e longo prazo' A rentabilidade' o

pagamento de diüdendos e a idade, tal como previsto têm uma relação negativa com o

nível de endividamento. Relativamente à variável dimensão, espeÍava-se que existisse

uma relação positiva entre esta variável e o endividamento, mas esta relação só se

verificou para a dívida de médio e longo prazo'

Com base no artigo de Shyam-sunder e Myers (1999) procurei testar a validade da

Pecking Order Theory. Esta teoria considera que existe uma hierarquia nas fontes de
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financiamento. Segundo esta hierarqúa as fontes de financiamento internas são

preferíveis as fontes de financiamento extema§ (sendo que a diüda é preferida à

emissão de novas acções).

Tratando-se de empresas familiares, de acordo com as teorias Íinanceiras seria esperado

que a amostra validasse a POT, no entanto isto não se verificou. Os resultados apurados

invalidaram a POT, tanto na sua forma forte como na sua forma fraca

Uma das limitações que senti neste trabalho resultou do facto das empresas da amosta

seÍem na sua grande maioria empresas familiares e dificultarem o acesso a determinadas

informações sobre a sua actividade, o que condicionou o meu campo de estudo. Tendo

em conta os resultados obtidos, para a obtenção de melhores resultados especialmente

ao nível da Pecking Order Theory seria importante alargar o horizonte temporal do

estudo bern como o número de empresas inseridas na amostÍa para que desta forma se

pudesse eventualmente chegar a melhores resultados.
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Anexo 1

Tabela A: P- VALUES DO MODELO GERAL

Nota: PaÍa as estatísticas de teste reportei os P-values; ***,** e * correspondem aos coeficientes que são significativos a I %, 5% e l0%, Íêspectivamente.
( I ) indica que a forma funcional dos modelos é coÍecta de acordo com o Teste Resêt

\t( )t )t I() to(i \l()l)l I Í) I'li()l l \l( )l)lrl () I ( )(;l ()(i \t()l)l l() ( I.o(;l ()(i

Cresc
Atang
Rent

Dimensão
Idade

dividends

_cons

RF§ET

divtotâl
0.117
0.527
0.000***
0.115
0.008+++
0.004+**

0.01l**
0.0000

divMLP
0.558
0.007***
0.000**+
0.064*
0.395
0.008**:r

0.004:.*{.

0.0758
(1)

divCP
0.058*
0.002r**
0.000*'*{,
0.000***
0.019+*
0.007***

divtotel
0.086*
0.528
0.(no+**
0.1l8
0.009***
0.002***

0.012{,*

0. 0000

divMLP
0.528
0.006*+*
0.000***
0.053*
0.360
0.005***

0.002+*+

0.098s
(1)

divCP
0.050**
0.002***
0.000*+r.
0.000+++
0.018**
0.002***

0.000***
0.0675
(1)

divtotâl
0.171
0.537
0.000{.**
0.065{,
0.007***
0.000r.*r.

0.001***
0 - 000 0

divMLP
0.504
0.006***
0.000***
0.043*+
0.322
0.002*+*

0.003***

0.1230
(1)

divC?
0.103
0.002++*
0.000+**
0.000***
0.014{,*
0.000{.**

0.000r.{.x.

0.2430
(1)

divtotal
0.039*,r
0.532
0.000r**
0.183
0.011r*
0.001***

divMLP
0.575
0.007***
0.000r++
0.070*
0.423
0.009't{.:r

0.003*'r.*

0.0697
(1)

divCP
0.020 **
0.002+*+
0.001***
0.001***
0.022 **
0.005 ***

0.000++*

0.0123
0.000++*

0 .0480

0.081*

0.0000
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AI\lExo2

TAbCIAB: REST]LTADOS DA§ REGRESSÕF§ DO MODELO GERAL

MÔDELO I,OGIT MODELO PROBIT MODELO LOGLOG MODELO CLOGLOG

vtot.l Ai! io,P vCP itlif,t divtotsâ1 dIYtoC!1 tlorP alivcP

ctatc

atânt

raat

Dt@.1
o

tttlit

.0t{9621
(.0223038)
-,2191832
(3468429 )

-5.97aaaa
(1.07s934)

-.1084404
(.0688797)

-.0080752
(.0030675)

-1.41.-07
(4.89.-04
)
2.73t524
(1.081t22 )

.00848{7
(.01aa658)
1.265757
(.{69295}
-6.429212
( 1.8{a707 }
.24s1328
(.132s651)

-.003112
(.0036612)

-L.77.-O7
( 6.67.-08)

.0286109
( .01so767)
-.824143
1.263a527 

'-3.a39698
(.9550631)

-.207338
(.057a3&l)

-.0063183
(.00269s)

-1.07a-07
(3.92.-08)

.0207288
(.0120671)
-.1356976
(.21a9a8a'
-3 .672 99
(.6606275)

-.0674475
(.0a31692)

-.00a9866
(.001901)

-7.10ê-08
(2.27.-08)

.00510s2
(.0080917)
.6924137
(.2520{5)
-3.t207L2
(.9722306)
.1326003
(.06839)
-.0018871
(.0020621)

-8.88.-08
(3.1a.-08)

.0176676
(.0090188)
-.s134096
(.16a0747)

-2.Lts367
(.5903554)

-.1294666
(.03s4263)

-.0039044
(.0016499)

-5.44.-08
(1.75.-08)

.0304794
(.o222t791
-.1647635
1.26672r.t1
-4.69127 4
(.7903512)

-.0928243
(.0502199)

-.0061364
(.0022586)

-5.79.-08
( 1. {2.-08}

.0046312
(.0069227)
.5679039
(.20a91s3)

-2.593574
1.76197291
.1070639
(.05288a8)

-.001731{
(.0017469)

-5.60.-08
(2.17ê-08)

.0225t
(.01382)
-.ss8651
(.182{285)
-2.426318
(.5390603)

-.1{54117
(.0376195)

-.00{1391
(.0015855)

-4.38.-08
(1.12.-08)

.0195962
(.0095539)
-.142s16?
(.2278913)

-3.73s933
(.7052991)

-.063994
(.0490237)
-.00s3631
(.0021129'
-1.21.-07
(3.78.-08)

.0074504
(.0132901'
1.157054
(.a318511)

-5.953882
{1.599139}
.2255816
(.1245164)

-.oo2631
(.003285a'
-1.69.-07
(6.a5.-08)

.01a9796
(.0081678)
-.5Lr67 62
(.19a2876)
-2.150627
(.7085{61)
-.1{429s2
(.0431108)

-.oo{934
(.0021585)
-9.61.-08
(3.40.-08)dtntald

-êoôa -5.924939
(2.068906)

3.821005
(.8969726)

1.696795
1.677t9571

-3.299119
(1.07335s)

2.38a51
(.5523359)

2 -6227 A
(. ?890811)

-2.462409
(.8361884)

, .0377 57
(.58s9126)

1.307503
(.7a94579)

-5.681362
(1.9a00a3)

2.37 5421
1.5695722'

Nota: de baixo dos coeficientes coloquei o valoÍ dos desvios padÍões €ntre paÉnteses
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