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A APLICAÇÃO DAS TEORIAS SOBRE A ESTRUTURA DE CAPITAL: PECKING ORDER,

TRADE-OFF E SINALIZAÇÃO NAS UNIDADES HOTELEIRAS EM PORTUGAL

Resumo

Dado existirem várias teorias sobre a estrutura de capital, este estudo tem como objetivos

identificar  fatores  determinantes  daquela  nas  unidades  hoteleiras com  restaurante em

Portugal,  e  analisar  nestas a aplicação  das teorias.  A escolha  do setor  justifica-se pela

importância que representa na economia portuguesa. Assim foi utilizada uma amostra de

107 empresas, sendo aplicada a análise de regressão linear múltipla, baseada em dados em

páinel. Os resultados mostraram que as variáveis consideradas exercem influência distinta

sobre a estrutura de capital, e o setor aplica, parcialmente, as teorias trade-off e pecking

order, não se verificando a ocorrência da teoria da sinalização.

Palavras-chave:  teorias  da estrutura de capital,  variáveis  empresariais,  estabelecimentos

hoteleiros com restaurante

Abstract

Given  that  there  are  several  theories  about  capital  structure,  this  study  aims  to  identify

determinant factors of that in the hotel units with restaurant in Portugal, and to analyze in

these the application of theories. The sector is justified by its importance in the Portuguese

economy. Thus, a sample of 107 companies was used, and the multiple linear regression

analysis was applied, based on data from the panel. The results conclude that the variables

considered exert a distinct influence on the capital structure, and the sector partially applies

the trade-off and pecking order theories, not applying the signaling theory.

Key  words:  capital  structure  theories,  business  variables,  hotel  establishments  with

restaurant
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1. INTRODUÇÃO

As decisões relativas às componentes da estrutura de capital,  isto  é,  a forma como as

empresas utilizam o capital próprio e alheio para financiarem os seus ativos são críticas para

as empresas (Couto e Ferreira, 2010; Singh et al, 2014). Ao longo das últimas décadas têm

sido desenvolvidas várias teorias sobre a estrutura de capital, destacando-se neste âmbito a

Trade-Off (Kraus e Litzenberger, 1973; Scott, 1977; Kim, 1978), a Pecking Order (Myers,

1984; Myers e Majluf, 1984) e a Sinalização (Ross, 1977; Leland e Pyle, 1977). Segundo a

teoria Trade-Off, as empresas têm como objetivo alcançar um nível ótimo de dívida, o qual

tem em linha de conta a conjugação entre os benefícios fiscais da dívida e os custos de

insolvência da empresa, ao passo que para a teoria Pecking Order as variações da dívida

são uma consequência das necessidades financeiras das empresas, devendo estas esgotar

as fontes de financiamento internas em primeiro lugar, seguidas do endividamento e só em

última opção a emissão de capital ao exterior. Por seu lado, a teoria da Sinalização baseia-

se na assimetria de informação entre duas partes (Connelly at al, 2011) e defende que o

valor dos títulos emitidos pelas empresas vai depender da forma como os investidores irão

interpretar  as  decisões  financeiras  como indícios  sobre  futuros  fluxos de rendimento  da

empresa;  níveis superiores de emissão de divida poderão ser interpretados como sinais

positivos.

Os  diversos  estudos  levados  a  cabo  sobre  a  estrutura  de  capital  das  empresas  têm

concluído que esta está relacionada com algumas características empresariais. Os referidos

estudos  têm  sido  aplicados  a  diferentes  setores  de  atividade  empresarial,  em  distintos

países, sendo de salientar que os resultados obtidos se têm mostrado divergentes (Titman e

Wessels, 1988; Couto e Ferreira, 2010;  Serrasqueiro e Nunes, 2012;  Wellalage e Locke,

2013;  Kühnhausen  e  Stieber,  2014;  De  Luca,  2015; Serrasqueiro  e  Caetano,  2015;

Panagiotis, 2016). 

Relativamente ao setor da hotelaria, a maioria dos estudos tem dado destaque às questões

sobre  o  financiamento  das  empresas  (Torluccio,  2012;  DeRoos  et  al,  2014;  Jareño  e

Gonzáles,  2014;  Kizildag,  2015),  incidindo  um  menor  número  sobre  a  análise  dos

determinantes  da  estrutura  de capital  das  empresas pertencentes  ao  setor  da  hotelaria

(Karadeniz et al,  2009, 2011; Devesa e Esteban, 2011;  Karadeniz et al,  2011; Torluccio,

2012; Wachilonga, 2013; DeRoos et al (2014); Jareño e González, 2014; Singh et al, 2014;

Kizildag, 2015; Serrasqueiro e Nunes, 2014; Pacheco e Tavares, 2017).
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O presente  estudo tem como objetivo  analisar  a  aplicação  de  algumas  teorias  sobre  a

estrutura de capital das empresas, nomeadamente as teorias Pecking Order, Trade-off e

Sinalização nas unidades hoteleiras em Portugal. De modo a atingir o referido objetivo foram

analisados os fatores determinantes da estrutura de capital das empresas pertencentes a

um subsetor de atividade específico da hotelaria, isto é, estabelecimentos hoteleiros com

restaurante e, consequentemente, o impacto dos referidos fatores no endividamento total.

Tal  opção  é  justificada  pelo  crescimento  económico,  e  relevância  dentro  do  setor  da

hotelaria, que os mencionados estabelecimentos têm vindo a registar nos últimos anos em

Portugal e por não se conhecer a existência de nenhum estudo sobre esta temática aplicada

a este subsetor em particular. 

Com  vista  a  atingir  o  objetivo  proposto  foi  utilizada  uma  amostra  de  107  empresas

pertencentes  ao  subsetor  dos  estabelecimentos  hoteleiros  com  restaurante.  Através  da

análise de regressão linear múltipla, baseada em dados em painel, foi possível aferir que as

variáveis  consideradas  nas  diferentes  teorias  abordadas  exercem influência  sobre  a

estrutura  de  capital  das  referidas  empresas,  verificando-se  contudo  efeitos  distintos.  A

tangibilidade do ativo e o benefício fiscal  extra-dívida são estatisticamente significativas,

tendo a primeira um impacto negativo no endividamento  total,  ao passo que a segunda

apresenta  uma  influência  positiva.  As  variáveis  dimensão,  crescimento,  rentabilidade  e

benefício fiscal da dívida apresentam um impacto negativo no endividamento total. Os dados

obtidos permitem ainda concluir  que o subsetor das unidades hoteleiras com restaurante

aplicam, parcialmente, as teorias trade-off e pecking order, não se verificando a aplicação da

teoria da sinalização.

2. IMPORTÂNCIA DO SETOR DO ALOJAMENTO 

O setor onde a empresa se insere (Kira e Hi, 2012), bem como os fatores relacionados com

o mesmo (Mackay & Phillips, 2005)  têm influência na estrutura de capital das empresas,

bem como no seu acesso ao financiamento.

Contudo,  o setor no qual  uma empresa opera não influencia diretamente a estrutura de

capital  daquela,  mas  sim  indiretamente  devido  à  composição  e  natureza  dos  ativos  da

mesma (Hall, Hutchinson e Michealas, 2000), acrescentando Barbosa e Moraes (2004) que

o setor de atividade é um substituto do risco de negócio, pelo que existe uma associação

entre aquele e o endividamento das empresas.

As empresas pertencentes ao setor dos serviços podem diferir das que pertencem ao setor

da produção ou construção,  em termos das necessidades  e  escolhas  de financiamento

(Abdusaleh e Worthington, 2013). Abor (2007) verificou a existência de algumas diferenças
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nas preferências de financiamento das PME do Ghania em todas os setores, referindo que

as PME do setor agrícola e médico dependem mais de dívida (de longo e curto prazo) do

que as  empresas pertencentes  ao setor  industrial,  sendo o crédito  de curto prazo mais

utilizado nos setores de venda por grosso e a retalho, do que na produção, enquanto as

indústrias  de  construção,  hotelaria  e  alojamento  e  mineração  dependem  mais  do

financiamento de longo prazo.

Dado  que  o  setor  do  alojamento  e  restauração  constitui  um  dos  principais  setores  da

atividade económica em Portugal, escolheu-se um subsetor daquele (hotelaria) para estudar

os determinantes da estrutura de capital,  bem como a aplicação das diversas teorias –

Pecking Order, Trade-Off e Sinalização às empresas pertencentes ao referido subsetor. 

Em 2016, o setor do  alojamento e restauração em Portugal  registou um crescimento em

termos do volume de negócios  (14,8%),  Valor  acrescentado Bruto (21,4%) e Excedente

Bruto de Exploração (41,5%) (INE, 2018). O  número de  estabelecimentos de alojamento

turístico  (hotelaria, turismo no espaço rural e de habitação e alojamento local) subiu para

4.805 (+10,7%), com uma oferta de 166,4 mil quartos (+4,8%) e 380,8 mil camas (5,2%)

(INE, 2017).

A escolha do subsetor da hotelaria deve-se ao facto do mesmo se destacar dos restantes,

em termos dos valores apresentados, tendo-se verificado igualmente em 2016 uma melhoria

nos  seus  principais  indicadores.  O  número  de  hóspedes  atingiu  21,3  milhões,  tendo

proporcionado 59,4 milhões de dormidas, o que equivale a aumentos de 11,1% e 11,6%,

respetivamente,  em relação  ao ano  de 2015;  os  proveitos  totais  aumentaram 18,1%;  a

hotelaria atingiu uma representatividade de 84,2% nos hóspedes e 86,5% nas dormidas,

seguindo-se o alojamento local (12,7% e 11,1%, respetivamente) e o turismo no espaço

rural e de habitação (3,1% e 2,4%) (INE, 2017), destacando-se assim as unidades hoteleiras

dos restantes tipos de alojamento.

Em 2016, os proveitos totais na hotelaria ascenderam a 2,8 mil milhões de euros (+17,9%) e

os de aposento  a  2,0  mil  milhões  de euros  (+18,9%),  superando  as  evoluções  do  ano

anterior (+13,5% e +15,3%, respetivamente). Os hotéis contribuíram com 2,2 mil milhões de

euros  de  proveitos  totais  e  1,6  mil  milhões  de  euros  de  proveitos  de  aposento,  a  que

corresponderam  quotas  de  77,6%  e  76,6%,  respetivamente.  Em  termos  de

representatividade, seguiram-se os hotéis-apartamentos, com 11,0% dos proveitos totais e

11,1% dos de aposento (INE, 2017).

Em julho de 2016 estavam em atividade 1.669 estabelecimentos hoteleiros, tendo os hotéis

disponibilizado 66,6% da capacidade de alojamento total, representando as categorias de

quatro e três estrelas 45,5% e 24,6%, respetivamente, do total da tipologia (INE, 2017).
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Em 2016,  a taxa líquida de ocupação-cama na hotelaria  atingiu 50,2% (+2,9 p.p. que em

2015).  Os estabelecimentos com maior taxa de ocupação foram as Quintas da Madeira

(74,6%) e os hotéis (52,2%), onde se realçam as categorias de 5 estrelas (58,3%) e de

quatro (56,2%). Nos meses de verão as taxas de ocupação atingiram 75,9% em agosto,

67,4% em julho e 63,7% em setembro (INE, 2017).

O  rendimento médio por quarto disponível  (RevPAR) em 2016 na hotelaria  foi  de 44,6€

(+14,2%), evolução que superou a do ano anterior (+13,4%).

3. REVISÃO DA LITERATURA

De acordo com a teoria Pecking Order, as empresas seguem uma sequência no recurso às

fontes de financiamento,  utilizando  em primeiro  os  lucros  retidos,  seguido do recurso à

dívida e só por fim a emissão de capital ao exterior. As empresas preferem financiamento

interno uma vez que os custos do mesmo são inferiores aos da dívida (Myers, 1984; Myers

e Majluf, 1984). Assim, segundo a referida teoria, as variações na dívida são uma função

das necessidades financeiras da empresa (Shyam-Sunder e Myers, 1999).

Segundo a teoria Trade-Off (Kraus e Litzenberger, 1973; Kim, 1978) as empresas ajustam o

seu nível  ótimo de dívida,  comparando os benefíios fiscais  da dívida com os custos de

insolvência. 

A teoria da Sinalização (Spence, 1973; Ross, 1977;  e Leland e Pyle,  1977), descreve o

comportamento quando duas partes (indivíduos ou organizações) têm acesso a diferente

informação (Borges, Vieira e Silva, 2011). O principal objetivo da teoria da sinalização é a

comunicação de informação positiva dos atributos de uma organização, aos interessados

externos (Connelly et al, 2011).

Relativamente ao setor específico da hotelaria, Jareño e González (2014) referem que este

setor continua a recorrer a fontes de financiamento tradicionais,  acrescentando Torluccio

(2012) que os créditos hipotecários e os empréstimos são os instrumentos financeiros de

médio e longo prazo mais utilizados. Ainda segundo o mesmo autor, quando o financimento

bancário constitui a maior responsabilidade das empresas, pode penalizar as oportunidades

de crescimento. DeRoos et al (2014) acrescentam que aos hotéis são aplicados spreads da

taxa de juro mais elevados, uma vez que aqueles apresentam um maior risco.

Relativamente  à  aplicabilidade  das  teorias  sobre  a  estrutura  de  capital,  as  conclusões

apresentadas por alguns estudos, que também analisam as empresas ligadas ao setor da

hotelaria, estão de acordo com as premissas da teoria Pecking Order (Karadeniz et al, 2011;

Wachilonga, 2013; Kizildag, 2015).
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Outros estudos, por sua vez, apresentam conclusões concordantes com a teoria Trade-Off.

Karadeniz et al (2009) e Tsai et al (2011) referem que as empresas pertencentes ao setor da

hotelaria se caracterizam por possuírem um elevado nível de ativos fixos, os quais podem

servir como garantia para os credores, podendo assim aquelas socorrer-se da dívida como

forma de obterem benefícios fiscais. 

De acordo com Serrasqueiro e Nunes (2014) se, por um lado, o elevado nível de ativos fixos

pode contribuir para o aumento do recurso à dívida por parte das empresas hoteleiras, com

vista a aumentar os benefícios fiscais, por outro, um elevado nível de volatilidade da procura

pode aumentar o risco da empresa, implicando um menor recurso à dívida com o objetivo de

diminuir a possibilidade de insolvência.

Karadeniz  et  al  (2011)  concluíram  também,  por  outro  lado,  por  um  relacionamento

estatisticamente significativo entre o tamanho da empresa e o rácio de dívida alvo, o que vai

de  encontro  à  teoria  Trade-Off.  Devesa  e  Esteban  (2011)  referem  que  as  empresas

demonstram  uma  certa  preferência  hierárquica  quando  decidem  recorrer  a  um  maior

endividamento, sendo o seu objetivo alcançar a estrutura ótima de capital, com minimização

dos custos associados.

Por sua vez, Pacheco e Tavares (2017) concluíram que as teorias Trade-off e Pecking Order

não devem ser consideradas isoladamente para explicar a estrutura de capital  das PME

pertencentes ao setor do alojamento.

4. DESENVOLVIMENTO DAS HIPÓTESES

Consequentemente  são  tidas  em  consideração  as  seguintes  variáveis  no  estudo  da

aplicação das teorias Trade-Off, Pecking Order e Sinalização.

4.1. Dimensão

Enquanto  alguns  autores  afirmam  que  existe  um relacionamento  estatístico  significativo

entre  a  dimensão  da  empresa  e  a  sua  estrutura  de  capital  (Karadeniz  et  al,  2011),

verificando-se  diferenças  significativas  no  comportamento  relativamente  à  utilização  de

crédito pelas empresas de alojamento, com base no seu tamanho (Singh et al, 2014), outros

referem que não existe relacionamento significativo entre o tamanho dos hotéis e empresas

de  alojamento,  e  o  financiamento  dos  investimentos  iniciais,  bem como das  operações

correntes (Wachilonga, 2013).

Porém, a dimensão da empresa é, normalmente, considerada pelos investidores como um

indicador  da sua capacidade  para  assumir  obrigações,  esperando-se consequentemente

uma relação positiva entre aquela e o seu endividamento (Couto e Ferreira, 2010;  Forte,

Barros e Nakamura, 2013; Kühnhausen e Stieber, 2014; De Luca, 2015). Tal relação resulta
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da  menor  probabilidade  das  empresas  de  maior  dimensão  incorrerem  em  custos  de

insolvência (Titman e Wessels, 1988; Bhaird e Lucey, 2009), maximizarem os benefícios

fiscais da dívida (Rajan e Zingales, 1995), possuirem uma menor assimetria de informação e

rating  de crédito mais elevado (Subadar, 2011), e registarem custos de monitorização da

dívida mais baixos (Um, 2001).

O fator  dimensão é uma forma de sinalização ao mercado,  pois  as empresas de maior

dimensão são percecionadas como tendo um menor risco e problemas de assimetria de

informação.  Desta  forma,  e  segundo  a  teoria  da  Sinalização,  é  expetável  que  o  fator

dimensão seja um estímulo ao endividamento (Semedo, 2015).

O estudo levado a cabo analisa a relação entre a dimensão da empresa e a sua estrutura de

capital, com base no critério, mais utilizado, identificado na revisão da literatura efetuada,

nomeadamente  o  volume  de  negócios,  sendo  neste  âmbito  estabelecida  a  seguinte

hipótese:

Hipótese 1: O nível de endividamento está positivamente relacionado com a dimensão da

empresa.

4.2. Idade

No que concerne à idade da empresa, o modelo do ciclo de vida de crescimento financeiro,

desenvolvido  por  Berger  e  Udell  (1998),  incorpora  elementos  das  diversas  teorias  e

descreve a ordem das opções de financiamento das empresas ao longo da sua vida. Assim,

considera-se  normalmente  que  as  empresas  em início  de  atividade  têm dificuldade  em

aceder  ao  financiamento  externo,  devido  principalmente  à  opacidade  de  informação

(Huyghebaert e Van De Gucht, 2007). 

Segundo a teoria trade-off as empresas ajustam as suas estruturas de capital ótimas ao

longo  do  tempo,  resultante  do  equilíbrio  entre  custos  e  benefícios  associados  à

alavancagem, devido à natureza mutável dos ambientes. Consequentemente, as empresas

mais antigas/experientes podem usar o seu conhecimento e poder de mercado, bem como a

sua  reputação  para  contrair  empréstimos  mais  baratos  e  obter  benefícios  fiscais,  sem

descuidar os custos de falência que aumentam à medida que a dívida se eleva. Assim, a

teoria trade-off  defende uma relação positiva entre alavancagem empresarial  e idade do

negócio (Ahsan, Wang e Qureshi, 2016). 

O estudo desenvolvido analisa a relação entre a idade da empresa e a sua estrutura de

capital,  com base no número de anos que a mesma se encontra a operar no mercado,

sendo apresentada a seguinte hipótese:

Hipótese  2: O  nível  de  endividamento  está  positivamente  relacionado  com a  idade  da

empresa.
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4.3. Tangibilidade

Os ativos tangíveis da empresa podem ser usados como garantia da dívida, de acordo

com  a  teoria  trade-off,  reduzindo  consequentemente  os  custos  de  financiamento

relacionados  com a assimetria  de informação (Titman e Wessels,  1988;  Harris  e Raviv,

1991).  Assim,  as  empresas  com  mais  ativos  tangíveis  apresentam  maior  nível  de

endividamento (Rajan e Zingales, 1995; Um, 2001; Frank e Goyal, 2003; DeLuca, 2015),

particularmente de médio e longo prazo (Couto e Ferreira, 2010).  Porém, outros estudos

concluíram  por  um  relacionamento  negativo  entre  a  alavancagem  e  a  tangibilidade

(Kühnhausen e Stieber, 2014; Panagiotis, 2016).

O estudo levado a cabo analisa a relação entre o grau de tangibilidade da empresa e a sua

estrutura de capital,  com base na escolha  entre os  critérios  identificados na revisão da

literatura efetuada, nomeadamente o rácio entre os ativos tangíveis sobre os ativos totais

(Wellage e Locke, 2013; Panagiotis, 2016), sendo assim estabelecida a seguinte hipótese:

Hipótese  3:  O  nível  de  endividamento  está  positivamente  relacionado  com  os  ativos

tangíveis da empresa.

4.4. Crescimento

Relativamente  ao  crescimento,  enquanto  alguns  estudos  concluíram  por  uma  relação

positiva  (Booth et  al,  2001,  Um, 2001;  Forte,  Barros e Nakamura,  2013;  Kühnhausen e

Stieber,  2014), outros  verificaram que o crescimento não é determinante na estrutura de

capital das empresas (Couto e Ferreira, 2010). De acordo com a teoria pecking order, as

empresas  com  elevada  taxa  de  crescimento  têm  um  relacionamento  negativo  com  o

financiamento externo (Myers e Majluf, 1984), posição também partilhada pela teoria trade-

off (Myers, 1977; Al-Najjar e Taylor, 2008). 

Tendo  por  base  os  critérios  identificados  na  revisão  da  literatura  efetuada,  o  estudo

desenvolvido utiliza o crescimento do ativo total líquido (Titman e Wessels, 1988; e Couto e

Ferreira,  2010),  de modo a verificar  se o crescimento é um determinante importante da

estrutura  de  capital  das  empresas,  sendo  consequentemente  identificada  a  seguinte

hipótese:

Hipótese 4: O nível de endividamento está negativamente relacionado com o crescimento

da empresa.

4.5. Rentabilidade

No que concerne à  rentabilidade,  alguns estudos concluíram por uma relação negativa

entre  o  nível  de endividamento  e  aquela,  posição  coerente  com a teoria  pecking  order
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(Titman  e  Wessels,  1988;  Couto  e  Ferreira,  2010;  Forte,  Barros  e  Nakamura,  2013).

Segundo as teorias pecking order e trade-off, as empresas de elevado risco podem ter um

impacto negativo na alavancagem da empresa (Subadar, 2011; Forte, Barros e Nakamura,

2013; Wellalage e Locke, 2013). 

De acordo com a teoria da sinalização é expectável uma relação positiva entre o nível de

capital alheio e o valor de mercado da empresa, dado que as empresas que possuem um

bom desempenho financeiro podem gerar fluxos suficientes para pagar os juros e amortizar

a dívida a longo prazo (Semedo, 2015). As empresas com maiores dificuldades financeiras

irão ter um nível mais baixo de capital alheio, devido ao acesso restrito ou custos muito

elevados (Novo, 2009).

No  trabalho  desenvolvido,  a rentabilidade  é  medida  através  da  rentabilidade  do  capital

(DeLuca, 2015), sendo assim apresentada a seguinte hipótese:

Hipótese 5: O nível de endividamento está negativamente relacionado com a rentabilidade

da empresa. 

4.6. Benefício fiscal da dívida

Quanto ao  benefício fiscal da dívida,  a teoria pecking order mostra-se ambivalente,  ao

passo que a teoria trade-off prevê um relacionamento positivo entre o benefício fiscal e os

rácios de alavancagem. O benefício fiscal do financiamento da dívida pode ter impacto no

montante de ganhos retidos e na política de dividendos da empresa, tendendo a favorecer

maiores rácios de alavancagem (Fan et al, 2012; Feld et al, 2013; Kühnhausen e Stieber,

2014). 

Neste âmbito, e com base em De Luca (2015), o estudo levado a cabo considera o imposto

sobre o rendimento (IRC) pago pelas empresas portuguesas, tendo por base a revisão da

literatura  desenvolvida,  e  de  modo  a  verificar  se  aquele  imposto  é  um  determinante

importante  da  estrutura  de  capital  das  empresas,  sendo  assim  formulada  a  seguinte

hipótese:

Hipótese 6: O nível de endividamento está positivamente relacionado com o imposto sobre

o rendimento pago pelas empresas. 

4.7. Benefício fiscal extra-dívida

Outros itens empresariais podem também reduzir os impostos a pagar (DeAngelo e Masulis,

1980), como sejam as depreciações e amortizações, as quais constituem o benefício fiscal

extra-dívida (Noulas e Genimakis, 2011). Consequentemente, aqueles levam as empresas

a obter níveis de endividamento mais baixos (Fattouh et al, 2005), verificando-se assim um

relacionamento negativo entre os benefícios fiscais extra dívida e a alavancagem. 
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Com base na revisão da literatura desenvolvida, este estudo utiliza o indicador depreciações

e amortizações anuais sobre o ativo total (Wellage e Locke, 2013), de modo a verificar se o

benefício  fiscal  extra  dívida  é  um  determinante  importante  da  estrutura  de  capital  das

empresas, sendo assim formulada a hipótese:

Hipótese 7: O nível de endividamento está negativamente relacionado com os benefícios

fiscais extra dívida.

5. METODOLOGIA

5.1. Amostra

Para  a  realização  do  presente  estudo  recorreu-se  à  base  de  dados  AMADEUS.  As

empresas  consultadas  (107)  pertencem  ao  setor  de  atividade  do  alojamento,  mais

especificamente ao código de atividade económica (CAE) 55111 – Hotéis com restaurante,

tendo a análise recaído entre os anos de 2006 a 2014 (9 anos). Relativamente ao início de

atividade,  o ano médio de constituição foi o de 1985, tendo a empresa mais antiga sido

constituída em 1923 e a mais recente em 2007.

Como se pode visualizar pela tabela 1, a maioria das empresas inquiridas situa-se na região

de Lisboa (43,6%), seguida do Algarve (Faro), com uma representatividade de 20,8%. As

empresas situadas nos distritos  de Aveiro,  Guarda,  Setúbal  e Viana  do Castelo  são as

menos representadas, com uma ponderação de 1% cada.

Tabela 1 – Distrito da Sede das empresas

Distrito da Sede N º %

Aveiro 2 1,87
Castelo Branco 1 0,93
Évora 2 1,87
Faro 23 21,5
Guarda 1 0,93
Leiria 1 0,93
Lisboa 46 42,99

Porto 9 8,41

Setúbal 1 0,93
Viana do Castelo 1 0,93

RA Açores 3 2,80
RA Madeira 17 15,89

Total 107 100
No que concerne à dimensão das empresas verifica-se que a maioria (80) apresenta uma

dimensão média, seguida das grandes empresas (13).

5.2. Variável dependente e variáveis independentes
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O presente estudo considera como variável dependente o Endividamento total, calculado

através do rácio dívida de curto e longo prazo/ativo total.

A Tabela 2 apresenta um resumo das variáveis independentes, das medidas utilizadas para

cada uma delas, bem como os autores de referência e o respetivo sinal esperado.
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Tabela 2 – Variáveis independentes

Empresa

M.& J.PESTANA - SOCIEDADE DE TURISMO DA MADEIRA, S.A.

UNITED INVESTMENTS (PORTUGAL) - EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS, S.A.
Quanto à variável dimensão, esta foi estimada através da utilização do Volume de negócios

(VN) (Titman & Wessels, 1988; Couto & Ferreira, 2010; Kuhnhausen e Stieber, 2014).

A  variável  idade  foi  medida  pelo  número  de  anos  decorridos  desde  a  constituição  da

empresa  até  ao  último  exercício  económico  considerado  (Bhaird  e  Lucey,  2009; Forte,

Barros e Nakamura, 2013).

De modo a estimar a variável tangibilidade do ativo foi utilizado o indicador peso dos ativos

tangíveis, dado pelo quociente entre o ativo tangível (Wellage e Locke, 2013; Panagiotis,

2016).

A variável crescimento foi calculada através do indicador crescimento anual do ativo total,

calculado através do quociente entre a diferença do ativo total dos anos N e N-1 sobre o

ativo total do ano N-1 (Couto e Ferreira, 2010). 

No  que  se  refere  à  variável  rentabilidade,  esta  foi  calculada  através  da  utilização  do

indicador retorno do capital, sendo este obtido pela divisão do resultado líquido (RL) sobre o

capital próprio (C’P) (De Luca, 2015).

A variável benefício fiscal da dívida corresponde ao imposto sobre o rendimento que as

empresas pagam com base nas suas políticas fiscais e contabilísticas adotadas (IRC) (De

Luca, 2015).

No que concerne à variável benefícios fiscais extra dívida, a mesma foi estimada através do

rácio depreciações e amortizações anuais (DPA) sobre o aAtivo total (AT) (Wellage e Locke,

2013).
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5.3. Modelo de estimação

A  análise  econométrica  utilizada  para  avaliar  as  hipóteses  em  estudo  foi  apoiada  em

técnicas  de  regressão  linear  múltipla  baseadas  em dados  em  painel.  Para  o  efeito  foi

utilizado o modelo dos efeitos fixos, após terem sido testados os modelos pooled e efeitos

aleatórios. Assim, a regressão foi efetuada através da estimação do seguinte modelo:

ET = β0 + β1*VN + βVN + β2*VN + β 
ATang
AT

 + β3*VN + β
(AT anoN−AT ano N−1)

AT ano N−1
 + β4*VN + β

RL
C ' P

 + β5*VN + βIRC + β6*VN + β
DPA
AT

 

Onde ET corresponde à variável dependente endividamento total da empresa,  β0  ao erro

subjacente, β1 ao coeficiente associado à variável dimensão, dada pelo volume de negócios

(VN),  β2 ao coeficiente associado à variável  tangibilidade do ativo,  calculada através do

quociente entre o ativo tangível (A Tang) e o ativo total (AT), β3 ao coeficiente associado à

variável crescimento,  calculada através do quociente entre a diferença do ativo total dos

anos N e  N-1 sobre  o ativo  total  do  ano N-1,  β4 ao  coeficiente  associado  à  variável  à

rentabilidade,  dada  pelo  quociente  entre  o  resultado  líquido  e  o  capital  próprio,  β5 ao

coeficiente associado à variável benefício fiscal da dívida, dada pelo IRC (Imposto sobre o

rendimento) pago ou recuperado pelas empresas, e β6 ao coeficiente associado à variável

benefício  fiscal  extra  dívida,  calculada  através  do  quociente  entre  as  depreciações  e

amortizações sobre o ativo total.

5.4. Análise de resultados

Como  se  pode  visualizar  pela  Tabela  3,  apenas  as  variáveis  tangibilidade  do  ativo  e

benefício fiscal extra-dívida são estatisticamente significativas, tendo a primeira um impacto

negativo no endividamento total, ao passo que a segunda apresenta uma influência positiva.

As variáveis dimensão, crescimento, rentabilidade e benefício fiscal da dívida apresentam

um impacto negativo no endividamento total. 

Tabela 3 – Regressão linear múltipla – resultados do modelo de efeitos fixos

 Coeficiente Desvio padrão P>|t|
Dimensão -1.81e-09  1.95e-09 0.352
Tangibilidade do ativo -.1919546 .0540157 0.000
Crescimento -.0001182 .0004198 0.778
Rentabilidade -.0008575   .0027158 0.752
Benefício fiscal da dívida -4.19e-09  1.33e-08 0,753
Benefício fiscal extra-dívida 4.88e-08 8.93e-09 0.000
Cons. .5181112   
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Após a análise dos resultados obtidos pode-se constatar a verificação das hipóteses 4 e 5,

isto  é,  o  nível  de  endividamento  está  negativamente  relacionado  com o  crescimento  e

rentabilidade da empresa. 

No que concerne à variável crescimento, alguns estudos concluíram que o crescimento não

é  determinante  na  estrutura  de  capital  das  empresas  (Couto  e  Ferreira,  2010).  As

conclusões obtidas neste trabalho permitem verificar a aplicação das teorias pecking order

(Myers e Majluf, 1984) e trade-off (Myers, 1977; Al-Najjar e Taylor, 2008), para as quais as

empresas  com  elevada  taxa  de  crescimento  têm  um  relacionamento  negativo  com  o

financiamento externo.

No  que  concerne  à  rentabilidade,  as  conclusões  deste  estudo  corroboram  estudos

anteriores  (Titman e Wessels,  1988;  Couto e Ferreira,  2010;  Forte,  Barros e Nakamura,

2013),  os quais  concluíram por  uma relação negativa  entre o nível  de endividamento  e

aquela. Esta  posição é coerente com as teorias pecking order e trade-off (Subadar, 2011;

Wellalage e Locke, 2013), diferindo da teoria da sinalização para a qual  é expectável uma

relação positiva entre o endividamento e o desempenho financeiro das empresas (Novo,

2009; Semedo, 2015).

Quanto à Hipótese 1, a mesma não se verifica, ou seja, o nível de endividamento não está

positivamente relacionado com a dimensão da empresa, não corroborando os resultados de

outros estudos desenvolvidos anteriormente (Titman e Wessels, 1988; Rajan e Zingales,

1995;  Um,  2001;  Bhaird  e  Lucey,  2009;  Couto  e  Ferreira,  2010;  Subadar,  2011;  Forte,

Barros  e  Nakamura,  2013;  Kühnhausen  e  Stieber,  2014;  De  Luca,  2015).

Consequentemente, não é aplicada a teoria da sinalização uma vez que, segundo esta, é

expetável que o fator dimensão seja um estímulo ao endividamento (Semedo, 2015).

Pelos resultados obtidos verifica-se também que não se confirma a hipótese 3, isto é, o nível

de  endividamento  não  está  positivamente  relacionado  com  os  ativos  tangíveis.  As

conclusões obtidas corroboram outros estudos já levados a cabo (Kühnhausen e Stieber,

2014;  Panagiotis,  2016).  Porém,  e  segundo  a  teoria  trade-off,  os  ativos  tangíveis  da

empresa  podem  ser  usados  como  garantia  da  dívida,  reduzindo  consequentemente  os

custos de financiamento relacionados com a assimetria de informação (Titman e Wessels,

1988; Harris e Raviv, 1991). De acordo com os resultados obtidos neste estudo, também

não é aplicada a teoria trade-off relativamente a esta variável.

Relativamente  à  hipótese  6,  a  mesma  também  não  se  verifica,  isto  é,  o  nível  de

endividamento não está positivamente relacionado com o imposto sobre o rendimento pago

pelas  empresas.  Os  resultados  obtidos  não  corroboram  as  conclusões  de  estudos  já

desenvolvidos anteriormente que referem que o benefício fiscal do financiamento da dívida

pode  favorecer  maiores  rácios  de  alavancagem  (Fan  et  al,  2012;  Feld  et  al,  2013;
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Kühnhausen e Stieber, 2014). Neste sentido, os resultados obtidos estão parcialmente de

acordo com a teoria pecking order, e em contradição com a teoria trade-off. 

Pode-se também constatar pelos resultados obtidos que não se verifica a hipótese 7, ou

seja,  o  nível  de  endividamento  não  está  negativamente  relacionado  com  os  benefícios

fiscais extra dívida, não se encontrando aqueles em consonância com os dados obtidos em

outros estudos já desenvolvidos (Fattouh et al, 2005).

6. Conclusões

A estrutura de capital das empresas constitui uma questão crítica para as mesmas, tendo

surgido ao longo  das últimas décadas várias teorias sobre aquela,  destacando-se neste

âmbito Trade-Off, Pecking Order e Sinalização. 

Os estudos levados a cabo sobre a referida temática têm sido aplicados a diferentes setores

de  atividade  empresarial,  em  diversos  países.  Não  obstante  os  resultados  obtidos  se

mostrarem divergentes (Titman e Wessels, 1988; Couto e Ferreira, 2010;  Serrasqueiro e

Nunes,  2012;  Wellalage  e  Locke,  2013;  Kuhnhausen  e  Stieber,  2014;  De  Luca,  2015;

Serrasqueiro e Caetano, 2015; Panagiotis, 2016), os referidos estudos têm concluído que a

estrutura de capital está relacionada com algumas características empresariais. No setor da

hotelaria também têm sido desenvolvidos, embora em menor número, alguns estudos cujo

objetivo é analisar os determinantes da estrutura de capital das empresas pertencentes ao

setor.

O presente  estudo tem como objetivo  analisar  a  aplicação  de  algumas  teorias  sobre  a

estrutura de capital das empresas, nomeadamente as teorias Pecking Order, Trade-off e

Sinalização nas unidades hoteleiras em Portugal. De modo a atingir o referido objetivo foram

analisados os fatores determinantes da estrutura de capital das empresas pertencentes a

um subsetor de atividade específico da hotelaria, isto é, estabelecimentos hoteleiros com

restaurante e, consequentemente, o impacto dos referidos fatores no endividamento total.

Através da análise de regressão linear múltipla, baseada em dados em painel, foi possível

aferir que as variáveis consideradas nas diferentes teorias abordadas exercem influência

sobre a estrutura de capital das referidas empresas, verificando-se contudo efeitos distintos.

As  variáveis  tangibilidade  do  ativo  e  o  benefício  fiscal  extra-dívida  são  estatisticamente

significativas, tendo a primeira um impacto negativo no endividamento total, ao passo que a

segunda  apresenta  uma  influência  positiva.  Quanto  à  tangibilidade,  as  conclusões

corroboram  outros  estudos  (Kühnhausen  e  Stieber,  2014;  Panagiotis,  2016),  não  se

verificando contudo a aplicação da teoria trade-off (Titman e Wessels, 1988; Harris e Raviv,

1991). Por seu lado, os dados obtidos em relação à variável benefício fiscal extra-dívida

encontram-se em contradição com outros estudos (Fattouh et al, 2005).
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As variáveis dimensão, crescimento, rentabilidade e benefício fiscal da dívida apresentam

um impacto negativo no endividamento total.  Relativamente à dimensão da empresa, os

resultados obtidos não corroboram as conclusões de outros estudos (Titman e Wessels,

1988; Rajan e Zingales,  1995; Um, 2001; Bhaird e Lucey, 2009; Couto e Ferreira, 2010;

Subadar, 2011;  Forte, Barros e Nakamura, 2013; Kühnhausen e Stieber, 2014;  De Luca,

2015), não sendo aplicada a teoria da sinalização (Semedo, 2015). Quanto ao crescimento,

alguns  estudos  concluíram  que  este  não  é  determinante  na  estrutura  de  capital  das

empresas (Couto e Ferreira, 2010). As conclusões obtidas neste trabalho permitem verificar

a aplicação das teorias pecking order (Myers e Majluf, 1984) e trade-off (Myers, 1977; Al-

Najjar e Taylor, 2008).

No  que  concerne  à  rentabilidade,  as  conclusões  corroboram  outros  estudos  (Titman  e

Wessels, 1988; Couto e Ferreira, 2010; Forte, Barros e Nakamura, 2013), sendo coerentes

com  as  teorias  pecking  order  e  trade-off  (Subadar,  2011;  Wellalage  e  Locke,  2013)  e

contraditórias com a teoria da sinalização (Novo, 2009; Semedo, 2015).

Quanto ao benefício fiscal da dívida, as conclusões deste estudo não corroboram outros

anteriormente  desenvolvidos  (Fan et  al,  2012;  Feld  et  al,  2013;  Kühnhausen  e  Stieber,

2014), encontrando-se aquelas em consonância com a teoria pecking order e em desacordo

com a teoria trade-off. 

Após a análise dos resultados poder-se-á concluir que o subsetor das unidades hoteleiras

com restaurante aplicam, parcialmente, as teorias trade-off e pecking order. Relativamente à

teoria da sinalização não se verifica a sua plicação.

Este  trabalho  destaca-se  dos  já  desenvolvidos  anteriormente,  não  só  pelo  subsetor  de

atividade que estuda, mas também pela verificação da aplicação das diferentes teorias da

estrutura de capital àquelas empresas, com destaque para a teoria da sinalização. Contudo,

os resultados obtidos no presente estudo poderão, de alguma forma, estar condicionados

pela amostra, a qual deveria ser mais alargada. Sugere-se que futuras investigações se

possam basear noutro setor pertencente ao turismo, nomeadamente a restauração, a qual

apresenta também um peso sifgnificativo em termos da economia nacional. Para além disso

seria igualmente interessante analisar  a aplicação das diferentes teorias da estrutura de

capital: Trade-Off, Pecking Order e Sinalização desdobrando o endividamento em termos de

curto e longo prazo, dado que por vezes existem diferenças comportamentais.
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