
DECISÕES SOBRE ESTRUTURA DE CAPITAIS 
NAS EMPRESAS FAMILIARES PORTUGUESAS

Luciana J. Pestana
Contabilista

Portugal

Luís M. P. Gomes
Professor

Instituto Politécnico do Porto
CEOS.PP (Centro de Estudos Organizacionais e Sociais do Politécnico do Porto)

Isabel C. S. Lopes
Professora

Instituto Politécnico do Porto
CEOS.PP (Centro de Estudos Organizacionais e Sociais do Politécnico do Porto)

LEMA (Laboratório de Engenharia Matemática)

Área Científica: B) Avaliação e Finanças

Palavras-chave:  Empresas Familiares,  Estrutura de Capitais,  Trade-Off  Theory,  Pecking
Order Theory, Dados em Painel

1

67b



DECISÕES SOBRE ESTRUTURA DE CAPITAIS 
NAS EMPRESAS FAMILIARES PORTUGUESAS

Resumo

O  padrão  específico  da  propriedade  empresarial  afeta  a  decisão  de
financiamento e a capacidade de obter recursos externos. Pretendem-se testar
duas teorias sobre estrutura de capitais em empresas familiares portuguesas.
Recorre-se a modelos estáticos e dinâmicos de painel sobre 4.952 empresas
entre  2009  e  2016.  Os  resultados  sugerem  que  as  decisões  das  empresas
adaptam-se melhor à trade-off theory do que à pecking order theory. O impacto
do défice financeiro é maior na dívida total, embora a velocidade de ajustamento
ao rácio ótimo seja superior na dívida de curto prazo, e o valor médio do défice
financeiro  denota  superavits internos  que  compensam  as  necessidades
financeiras.

Palavras-chave: Empresas Familiares, Estrutura de Capitais, Trade-Off Theory,
Pecking Order Theory, Dados em Painel
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1. Introdução

A forma como as empresas se financiam, os fatores que determinam tais decisões e o modo
como  essas  escolhas  afetam  a  economia  são  questões  fundamentais  que  têm  sido
discutidas ao longo do tempo (Frank & Goyal,  2005). Várias teorias financeiras surgiram
para  explicar  os  fatores  que  influenciam as  decisões  sobre  a  estrutura  de  capitais  das
empresas, destacando-se a  Trade-Off Theory (TOT) por  Kraus e Litzenberger (1973) e a
Pecking Order Theory (POT) por Myers e Majluf (1984).
As decisões de financiamento das empresas familiares têm sido relativamente ignoradas
(Keasey, Martinez & Pindado, 2015). No entanto, Gottardo e Moisello (2014) afirmam que,
apesar  dos padrões de financiamento  adotados por  estas empresas ainda não estarem
devidamente esclarecidos, a investigação sobre o tema tem vindo a ganhar interesse.
As empresas de cariz familiar são, normalmente, afetadas pela dualidade de objetivos, que
se refletem na renúncia à emissão de ações e na conjugação das finanças familiares com as
empresariais  (Csákné  &  Karmazin,  2016).  Neste  contexto,  os  fatores  não  económicos
apresentam  grande  relevância,  podendo  justificar  diferenças  no  uso  das  fontes  de
financiamento  e  no  processo  de  tomada de  decisão  (Mohamadi,  2012;  Acedo-Ramírez,
Ayala-Calvo  &  Navarrete-Martínez,  2017).  Os autores  Gallo,  Tàpies  e  Cappuyns  (2004)
sustentam que as empresas familiares têm uma “lógica financeira” própria, em que o padrão
específico  da  propriedade  pode  afetar  as  políticas  e  o  financiamento,  bem  como  a
capacidade  de obter  recursos externos.  Considerando que as empresas familiares,  com
traços de estabilidade e expetativas de crescimento, são essenciais para o desenvolvimento
da economia, torna-se relevante esclarecer os padrões de financiamento que adotam. Esta
é a motivação da escolha do tema.
O  principal  objetivo  deste  artigo  é  perceber  se  as  empresas  familiares  portuguesas
procuram atingir uma estrutura de capitais otimizada, conforme previsto pela TOT, ou se
preferem esgotar os fundos internos antes de recorrer a fontes externas de financiamento,
conforme previsto pela POT.
O estudo empírico recorre à metodologia de dados em painel.  O teste da TOT segue o
modelo de ajustamento parcial da dívida, usando o estimador GMM  system (Generalized
Method of Moments) de Blundell e Bond (1998). O teste da POT segue dois modelos. O
modelo proposto por Shyam-Sunder e Myers (1999), relativamente ao impacto do défice de
fundos na variação do endividamento, recorrendo a uma regressão OLS  (Ordinary Least
Squares); e o modelo para a relação entre a dívida e os determinantes do financiamento,
recorrendo à aplicação de modelos estáticos de painel: uma regressão OLS, um modelo de
efeitos fixos e um modelo de efeitos aleatórios. Por sua vez, o modelo de efeitos fixos e o
modelo de efeitos aleatórios são calculados através do estimador White (1980).
A  estrutura  do  artigo  está  organizada  da  seguinte  forma.  Na  seção  2  descrevem-se
evidências  empíricas  internacionais  sobre  o  tema.  A  seção  3  dedica-se  à  metodologia
abordada no estudo empírico, definindo os testes às teorias sobre a estrutura de capitais e
levantando as hipóteses de investigação. Seguidamente, seleciona-se a amostra, definem-
se as proxies dos modelos e determinam-se as estatísticas descritivas. A seção 5 apresenta
e discute os resultados dos testes. Finalmente, sintetizam-se as principais conclusões.

2. Evidência Empírica

As empresas  familiares  assumem forte  presença  nas  economias  mundiais,  contribuindo
para a  transmissão  de conhecimento,  impulso  da competitividade  e  criação de riqueza,
principalmente nas regiões menos industrializadas.  Apesar da importância das empresas
familiares, a relação entre a propriedade e as decisões de financiamento ainda está pouco
explorada na literatura (López-Garcia & Sánchez-Andújar, 2007; Bauweraerts & Colot, 2012;
Serrasqueiro,  Nunes & Silva,  2012, 2016). As caraterísticas peculiares destas empresas,
como a presença da família, a aversão ao risco e o desejo de continuação do negócio na
propriedade da família, influenciam o comportamento financeiro (Correia, 2003; Gottardo &
Moisello, 2014; Vieira, 2014). Além disso, esse desejo condiciona a entrada de terceiros no
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capital  societário  (Romano,  Tanewski  &  Smyrnios,  2001;  Blanco-Mazagatos,  Quevedo-
Puente  &  García,  2009).  Por  outro  lado,  as  empresas  familiares  são,  maioritariamente,
constituídas  por  Pequenas  e  Médias  Empresas  (PME),  relativamente  às  quais  existem
condicionantes no acesso ao capital externo (Bjuggren, Duggal & Giang, 2012).
Frequentemente, as empresas familiares enfrentam problemas relacionados com a estrutura
de  capitais  por  serem  caraterizadas  por  entidades  de  capital  fechado.  Geralmente,  os
desequilíbrios de liquidez são resolvidos pelos familiares através da realocação de recursos
(CE,  2009;  Csákné  &  Karmazin,  2016).  Relativamente  às  empresas  estabelecidas  com
sucesso no mercado, os principais recursos financeiros consistem nos lucros retidos, nos
empréstimos bancários de curto prazo e nas poupanças da família (Csákné & Karmazin,
2016).
As famílias fundadoras encaram a empresa como um ativo que será transmitido ao longo
das  gerações  futuras  (Chami,  2001).  Enquanto  alguns  proprietários/gestores  são  mais
cautelosos em relação à dívida, de modo a minimizar a interferência de agentes externos
(Mishra  &  McConaughy,  1999;  Blanco-Mazagatos,  Quevedo-Puente  &  Castrillo,  2007;
Ampenberger et  al.,  2013),  outros  preferem a  dívida,  de modo a  manter  o  controlo  da
empresa na família (King & Santor, 2008; Gottardo & Moisello, 2014; Keasey, Martinez &
Pindado, 2015).
No contexto da teoria de agência, apresentada por Jensen e Meckling (1976), as empresas
familiares são consideradas mais eficientes porque, geralmente, o principal e o agente são a
mesma pessoa ou possuem interesses homogéneos. A literatura evidencia que os custos de
agência são inferiores devido ao maior alinhamento de interesses entre os membros da
família  (Schulze,  Lubatkin  & Dino,  2003a,b;  Steier,  Chrisman & Chua,  2004;  Woodman,
2017) e devido à sua aversão ao risco, à preservação dos laços sociais e à detenção de
dívidas  menos  onerosas  (Mohamadi,  2012),  pelo  facto  de  os  credores  identificarem  a
imagem  e  reputação,  tanto  da  família  como  da  empresa.  Isso  parece  justificar  que  as
empresas  familiares  possuam  custos  de  agência  reduzidos  que  motivam  uma  relação
negativa entre a propriedade familiar e o endividamento. No entanto, problemas emergentes
da propriedade enraizada, da assimetria de informação e do altruísmo podem determinar o
recurso ao endividamento como forma de monitorização.
Quanto à predominância da TOT ou da POT nas decisões de financiamento, as evidências
científicas são mistas, sugerindo que as empresas familiares podem optar por estabelecer
um nível de dívida ótimo (target) ou por definir uma hierarquia das fontes de financiamento.
Vários  estudos  identificaram  que  as  empresas  familiares  esgotam  primeiramente  os
recursos  internos  para  satisfazer  as  necessidades  de  financiamento  (Mohamadi,  2012;
Ampenberger  et  al.,  2013;  Mehbood,  Tahir  &  Hussain,  2015)  e  só  depois  recorrem ao
financiamento  externo,  como previsto  pela  POT.  E  neste  contexto,  o  financiamento  por
emissão de ações é preterido ao financiamento por emissão de dívida (Croci,  Doukas &
Gonenc, 2011), para evitar abrir o capital a terceiros devido ao receio de perder o controlo
empresarial (Gottardo & Moisello, 2014).
Outros  estudos  identificaram  que  as  empresas  familiares  estipulam  metas  ajustando  o
endividamento  real  ao  nível  ótimo,  contrabalançando  os  custos  com  os  benefícios
resultantes  do  endividamento  (Serrasqueiro,  Nunes  &  Silva,  2012;  Tahir,  Sabir  &  Shah,
2016; Acedo-Ramírez, Ayala-Calvo & Navarrete-Martínez, 2017), como previsto pela TOT.
Complementarmente, Serrasqueiro, Nunes e Silva (2016) concluíram que as decisões de
financiamento  das  empresas  mais  jovens  e  menores  estão  mais  alinhadas  com  os
pressupostos da POT, enquanto que as empresas mais antigas e maiores alinham com a
TOT.

3. Metodologia
3.1. Teste à Trade-Off Theory (TOT)

Na perspetiva da TOT, as empresas revertem continuamente o endividamento real para um
endividamento target ótimo. Neste contexto, seguiu-se o procedimento descrito por Shyam-
Sunder e Myers (1999), Fama e French (2002), Sogorb-Mira e López-Garcia (2003), López-
Garcia e Sogorb-Mira (2008), Serrasqueiro, Nunes e Silva (2012, 2016). Aqui analisa-se a
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variação  do  rácio  de  endividamento  em  direção  ao  ótimo,  recorrendo  ao  modelo  de
ajustamento  parcial,  e  verifica-se  a  velocidade  desse  ajustamento.  O modelo  de  ajuste
parcial é expresso por:

Dit−D it−1=λit (Dit
¿
−Dit−1 ) (1)

Resolvendo em ordem a Dit, o nível de endividamento atual é definido por:

Dit= λit Dit
¿
+(1−λit )Dit−1 (2)

em que Dit é o nível de endividamento da empresa i no período t ,  Dit−1 é o seu nível de
endividamento no período anterior,  Dit

¿
 é o nível de endividamento ótimo da empresa i no

período t ,  λ it é a velocidade de ajustamento do nível real da dívida para o ótimo e (1− λit )
são os custos de ajustamento.
Para  confronto  dos  resultados,  consideram-se  três  variáveis  dependentes  indicativas  do
endividamento empresarial:

Tabela 1 - Descrição das Variáveis Dependentes

Variável
dependente

Sigla Proxy Autores

Rácio
endividamento

total
Dit

PassivoTotal
AtivoTotal

Mishra e McConaughy (1999); Correia (2003); López-
Garcia  e  Sánchez-Andújar  (2007);  Caetano  (2011);
Gottardo e Moisello (2014); Adair e Adaskou (2015);
Serrasqueiro, Nunes e Silva (2016); Acedo- Ramírez,
Ayala-Calvo e Navarrete-Martínez (2017)

Rácio
endividamento de

curto prazo
Dit cp

Passivo curto prazo
AtivoTotal

Serrasqueiro, Nunes e Silva (2012); Thanh e Huong
(2017)

Logaritmo
neperiano do

Debt-to-Equity
ratio

Dit ln ln ( Passivo Total
Capital Próprio ) López-Garcia e Sogorb-Mira (2008)

Fonte: Elaboração Própria

De acordo com os pressupostos da TOT, o coeficiente  λ it deve quantificar-se entre 0 e 1,
enquanto que os custos de ajustamento devem ser inversamente relacionados com λ it. Se
λ it>0, a empresa ajusta, aumentando ou diminuindo, o nível de endividamento para o ótimo;

se  λ it<1, a  empresa  alcança  parcialmente  o  ótimo,  devido  aos  custos  de  transação  e
ajustamento positivos.
Para estimar a expressão (2) importa encontrar o rácio de endividamento ótimo. Não sendo
diretamente  observável,  torna-se  necessário  recorrer  a  uma  proxy.  Seguindo  o
procedimento de Fama e French (2002), Sogorb-Mira e López-Garcia (2003), López-Garcia
e Sogorb-Mira (2008), Serrasqueiro, Nunes e Silva (2012, 2016), o rácio de endividamento
ótimo pode ser estimado através dos determinantes do financiamento que, por evidência
empírica da TOT, afetam a estrutura de capitais das empresas:

Dit
¿
=α+∑

k=1

m

φk Zkit+ni+v it (3)

em que  α  representa a constante da regressão,  Zkit são os determinantes da dívida  k  da
empresa  i no período  t ,  φk são os coeficientes de cada determinante  k ,  ni são os efeitos
individuais  específicos  (que  não  são  diretamente  observáveis  pelos  determinantes  do
financiamento) das empresas e vit  é o termo de perturbação aleatório.
Depois  de  definido  o  rácio  de  endividamento  ótimo  pode  chegar-se  ao  modelo  de
ajustamento parcial,  considerando os determinantes que – nesta teoria – influenciam as
decisões  de  financiamento  sobre  a  estrutura  de  capitais  das  empresas.  Substituindo  a
expressão (3) na expressão (2) e reorganizando os termos:
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Dit= λit α+δit Dit−1+∑
k=1

m

βk Zkit+θi+εit (4)

em  que  δ it=(1−λit ),  βk=(λit φk),  θi=(λit ni ) e  ε it=( λit v it ).  Seguidamente,  definem-se  os
determinantes do financiamento e as hipóteses de investigação subjacentes.

3.1.1. Variáveis e Hipóteses de Investigação

A TOT prevê que as empresas ajustem continuamente o rácio de dívida real para um nível
ótimo, no qual existe uma compensação entre os benefícios fiscais e os custos associados à
dívida. Todavia, quando as empresas ajustam o rácio suportam custos de transação que
impedem um ajustamento completo da dívida ao target ótimo (López-Garcia & Sogorb-Mira,
2008; Caetano, 2011; Serrasqueiro, Nunes & Silva, 2016; Acedo-Ramírez, Ayala-Calvo &
Navarrete-Martínez, 2017). Neste contexto formulam-se as hipóteses de investigação para
as empresas familiares portuguesas:

H 1:. As empresas ajustam o rácio de endividamento real para o nível ótimo;

H  1.1:.  Custos de transação elevados mantêm as empresas longe do nível  ótimo de
endividamento.

Apesar das motivações para as empresas familiares recorrerem ao endividamento como
forma de monitorização, espera-se que maior convergência de interesses e, assim, menores
custos de agência, melhorem a reputação reconhecida no mercado e, consequentemente, o
acesso a dívida menos onerosa. Daqui resulta outra hipótese de investigação (López-Garcia
& Sánchez-Andújar, 2007):

H  1.2:.  A interação família/empresa implica menores custos de agência em empresas
familiares,  facilitando  o  recurso  ao  endividamento.  Esta  hipótese  é  verificada  pelo
comportamento de λ it.

Importa agora definir os determinantes do financiamento sob as proposições da TOT (Frank
& Goyal,  2005,  2009;  Caetano,  2011;  Adair  & Adaskou,  2015;  Serrasqueiro  & Caetano,
2015; Serrasqueiro, Nunes & Silva, 2016): taxa efetiva de imposto, outros benefícios fiscais
não relacionados com a dívida, oportunidades de crescimento, rendibilidade, tamanho, idade
e tangibilidade dos ativos.  Considerando a relação esperada entre os determinantes  de
financiamento e a dívida, acrescentam-se as hipóteses de investigação:

H 1a:. Existe uma relação positiva entre a taxa de imposto efetiva e o endividamento;

H  1b:. Existe uma relação negativa entre os outros benefícios fiscais não relacionados
com a dívida e o endividamento;

H  1c:.  Existe  uma  relação  negativa  entre  as  oportunidades  de  crescimento  e  o
endividamento;

H 1d:. Existe uma relação positiva entre a rendibilidade e o endividamento;

H  1e:.  Existe  uma  relação  positiva  entre  a  dimensão  da  empresa  e  o  nível  de
endividamento;

H 1f :. Existe uma relação positiva entre a idade da empresa e o endividamento;

H 1g:. Existe uma relação positiva entre a tangibilidade dos ativos e o endividamento.

O  modelo  de  ajustamento  parcial,  definido  com  os  determinantes  do  financiamento
relevantes da TOT, é expresso por:
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Dit=δit Dit−1+λit β0+β1TEI it+β2OBNDit+ β3OC it+β4 RENDit+β5TH it+β6 ID it+β7TANGit+θi+εit(5)

em que TEFit é a taxa efetiva de imposto da empresa i no período t , OBNDit são os outros
benefícios fiscais não relacionados com a dívida da empresa  i no período  t ,  OC it são as
oportunidades  de crescimento da empresa  i no  período  t ,  RENDit é  a  rendibilidade  da
empresa  i no período  t ,  TH it é o tamanho da empresa  i no período  t ,  IDit é a idade da
empresa i no período t  e TANGit é a tangibilidade dos ativos empresa i no período t .

3.2. Teste à Pecking Order Theory (POT)

Na perspetiva da POT, as empresas recorrem ao financiamento externo apenas quando os
recursos internos estão esgotados. Neste contexto, seguiu-se o procedimento descrito por
Shyam-Sunder e Myers (1999). Aqui pressupõe-se que as variações ao nível da dívida são
causadas pela necessidade de fundos das empresas, recorrendo a uma regressão expressa
por:

∆ Dit=α+bPO ¿it+v it (6)

em que  ¿it é o défice de fundos da empresa  i no período  t  e  bPO é o coeficiente  pecking
order.
A verificação da POT depende do comportamento de α  e de bPO, devendo ser iguais a 0 e 1,
respetivamente  (Shyam-Sunder  &  Myers,  1999).  Para  estimar  a  expressão  (6)  importa
definir  a variável  ¿it,  seguindo a proposta de Sogorb-Mira e López-Garcia (2003), López-
Garcia e Sogorb-Mira (2008), Serrasqueiro, Nunes e Silva (2012, 2016):

¿it=∆ AtivosFixos+∆Fundo Maneio+∆ Dívidalongo prazo−CF (7)

em que:

∆ Ativos Fixos=Ativos Fixost−Ativos Fixost−1
∆ Fundo Maneio=Fundo Maneiot−Fundo Maneiot−1

∆ Dívida longo prazo=Dividalongo prazot−Dívida longo prazot−1

CF=CashFlow=Resultado LíquidoPeríodo+Depreciações
Na procura de resultados robustos, a POT também é testada através de uma regressão
entre o endividamento e os determinantes do financiamento das empresas. Seguidamente,
definem-se os determinantes do financiamento e as hipóteses de investigação subjacentes.

3.2.1. Variáveis e Hipóteses de Investigação

A POT prevê que as empresas recorram aos fundos internos como forma primordial  de
financiamento.  Todavia,  quando  esses  fundos  são  insuficientes  para  satisfazer  as
necessidades, as empresas procuram, em primeiro lugar, emissão de dívida e, em último
recurso, emissão de ações. Neste contexto formula-se a seguinte hipótese de investigação
para as empresas familiares portuguesas (Shyam-Sunder & Myers, 1999):

H 2: A variação do endividamento das empresas é justificada pelo défice de fundos. Esta
hipótese é verificada pelo comportamento de α  e de bPO.

Importa  agora  definir  os  determinantes  do  financiamento  sob  as  proposições  da  POT
(Sogorb-Mira & López-Garcia, 2003; López-Garcia & Sánchez-Andújar, 2007; López-Garcia
& Sogorb-Mira, 2008; Serrasqueiro, Armada & Nunes, 2011): fluxo de caixa, idade, relação
entre fluxo de caixa  e oportunidades  de crescimento.  Considerando a relação esperada
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entre os determinantes do financiamento e a dívida, acrescentam-se as seguintes hipóteses
de investigação:

H 2a:. Existe uma relação negativa entre o fluxo de caixa e o endividamento;

H 2b:. Existe uma relação negativa entre a idade da empresa e o endividamento.

López-Garcia  e  Sogorb-Mira  (2008)  salientam  que  as  variáveis  fluxo  de  caixa  e
oportunidades  de  crescimento  não  devem  ser  usadas  separadamente,  porquanto  a
interação entre ambas influencia as decisões de financiamento. Então, formulam-se ainda:

H  2c−1:.  Existe  uma  relação  positiva  entre  elevadas  oportunidades  de  crescimento  e
baixos fluxos de caixa com o endividamento;

H  2c−2:.  Existe uma relação negativa entre reduzidas oportunidades de crescimento e
elevados fluxos de caixa com o endividamento.

O modelo, para a relação entre a dívida e os determinantes do financiamento relevantes da
POT, é expresso por:

Dit=α+β1FC it+ β2 IDit+β3EOCBFC it+β 4BOCEFCit+ni+v it (8)

em que FCit é o fluxo de caixa da empresa i no período t , EOCBFC it e BOCEFC it são as
oportunidades de crescimento da empresa i no período t  (que correspondem a situações de
elevadas oportunidades de crescimento e baixos fluxos de caixa, e a situações de baixas
oportunidades de crescimento e elevados fluxos de caixa, respetivamente).
A tabela 2 detalha as proxies utilizadas pela literatura para representar os determinantes do
financiamento associados às variáveis independentes do modelo da TOT e dos modelos da
POT:
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Tabela 2 - Descrição das Variáveis Independentes
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Para  determinação  das  variáveis  EOCBFC it e  BOCEFC it recorre-se,  inicialmente,  às
seguintes variáveis dummy:

Tabela 3 - Descrição das Variáveis Dummy

Elevadas Oportunidades de Crescimento e Baixos Fluxos de Caixa:

1  –  para empresas que num dado momento apresentem, simultaneamente, oportunidades de crescimento acima da
média das da amostra total e fluxos de caixa abaixo da média dos da amostra total;
0  –  Restantes situações.

Baixas Oportunidades de Crescimento e Elevados Fluxos de Caixa:

1  -  para empresas que num dado momento apresentem, simultaneamente, oportunidades de crescimento abaixo da
média das da amostra total e fluxos de caixa acima da média dos da amostra total;
0 – Restantes situações.

Fonte: Elaboração Própria

Posteriormente,  as  variáveis  EOCBFC it e  BOCEFC it são  calculadas  multiplicando  a
respetiva variável dummy pela proxy de cada uma considerada no estudo.

4. Amostra e Dados
4.1. Processo de Seleção

Considerando  a escassez de informações sobre  as  questões da sucessão,  este  estudo
segue o critério da propriedade para identificar as empresas familiares. Mais concretamente,
a referência proposta por López-Garcia e Sánchez-Andújar (2007, p.276): “We considered
all those businesses with a shareholder (single or family) owning more than 50% and the
rest  of  the  shares  being  relatively  diluted  as  a  family  firm”.  A  seleção  das  empresas
familiares  portuguesas  recorreu  à  base  de  dados  SABI1.  Embora  não  informe  sobre  a
participação dos membros da família na gestão das empresas, indica a repartição do capital
das  sociedades,  permitindo  selecionar  as  que  possuem  características  de  propriedade
familiar.  Além  disso,  extraíram-se  informações  sobre  as  respetivas  demonstrações
financeiras e concentração do capital.
De entre as 605.724 empresas existentes em Portugal, foram selecionadas 4.952 pequenas,
médias  e  grandes  empresas2 familiares  no  período  compreendido  entre  2009  e  2016,
representando 39.616 observações, utilizando os seguintes filtros:

Tabela 4 - Constituição da Amostra

Restrições Amostra (nº empresas)

Empresas Portuguesas 605.724

Ativas 332.874

Sociedades Anónimas e Sociedades de Responsabilidade Limitada 330.345

Empresas não financeiras 319.138

Indivíduo ou família controla mais de 50% da propriedade 284.188

Apresentam contas no período 2009 - 2016 57.936

Capital Próprio positivo 39.713

Pequenas, Médias e Grandes empresas familiares 4.952

Fonte: Elaboração Própria

1 https://sabi.bvdinfo.com. O SABI  (Sistema de Análise de Balanços Ibéricos) é gerido pela Informa, S.A. e Bureau Van Dijk
(BvD), agregando informações financeiras de empresas portuguesas e de empresas espanholas.
2 O Decreto-Lei n.º 98/2015, de 2 de junho, classifica como microentidades as sociedades que não ultrapassem dois dos três
limites: 350.000€ de balanço, 700.000€ de negócios líquido, 10 empregados (em média) durante o período.  A exclusão das
microentidades da amostra deveu-se ao baixo poder negocial no acesso ao crédito, estando muito condicionadas às regras
impostas  pelo  mercado  financeiro.  Consequentemente,  a  sua  contribuição  seria  reduzida  para  analisar  as  escolhas  de
financiamento das empresas familiares, que constitui o objetivo essencial deste estudo.
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4.2. Seleção das Proxies para os Modelos

A escolha das proxies mais adequadas, para cada teoria da estrutura de capitais, baseou-se
na ponderação de vários critérios: os resultados das matrizes de correlações3 de Pearson; a
simulação de estimativas sobre múltiplas especificações no modelo da TOT e no modelo da
POT, com a variável dependente definida pelo rácio Dit, pelo rácio Dit cp e pelo rácio Dit ln; os
subjacentes testes de significância individual e de significância global, através da estatística
T  de  Student  e  da  estatística  F  de  Fisher-Snedecor,  respetivamente;  as  subjacentes
análises da qualidade de ajustamento dos modelos de regressão, através dos coeficientes
de determinação R2.
Para  os determinantes  do financiamento da TOT no modelo  de ajustamento parcial,  as
proxies OBND (1), OC (1), REND (2), TH (1), ID (1), TANG (2) foram as que estimaram
melhores  estruturas  para  as  variáveis  dependentes  endividamento  total  (Dit)  e  debt-to-
equity (Dit ln).  Para  a  variável  dependente  endividamento  de  curto  prazo  (Dit cp)  foram
selecionadas as mesmas  proxies,  com a exceção de OC (1) e de TANG (2) que foram
substituídas por  OC (2)  e por  TANG (1),  respetivamente.  A variável  TEI  foi  mantida no
modelo, apesar da reduzida significância estatística, porque a sua relação com as variáveis
dependentes é importante para este estudo.
Para o modelo dos determinantes do financiamento da POT, as  proxies FC (3) e ID (1)
estimaram  a  melhor  estrutura  para  todas  as  variáveis  dependentes.  Saliente-se  que  a
inclusão da variável OC deveu-se à necessidade de determinar as variáveis  EOCBFC e
BOCEFC. Apesar de a proxy OC (2) apresentar maior significância no modelo cuja variável
dependente  é  Dit cp,  as  variáveis  EOCBFC  e  BOCEFC foram calculadas  para  todos  os
modelos através das proxies FC (3) e OC (1) porque, além de facilitar o cálculo, OC (1) e
OC (2) têm significância estatística semelhante.

4.3. Estatísticas Descritivas

A tabela 5 apresenta as estatísticas descritivas das proxies selecionadas para o estudo:

Tabela 5 - Estatísticas Descritivas das Variáveis

Nº Obs. Média Desvio-Padrão Mínimo Máximo

Dit
39.616 0,553 0,2272 0 2,9982

Dit cp
39.616 0,4161 0,2149 0 2,35

Dit ln
39.616 0,2392 1,1408 -8,0889 9,0037

∆ Dit
39.616 -0,0159 0,1043 -2,6693 2,9241

∆ Dit cp
39.616 -0,0145 0,1408 -1,5003 1,6395

∆ Dit ln
39.616 -0,0696 0,4337 -7,6658 9,4695

DEF 39.616 -0,0027 0,2938 -35,9465 26,4694

TEI 39.616 0,3223 3,5902 -106,6051 362,4484

OBND (1) 39.616 0,0381 0,0376 -0,1781 0,8075

OC (1) 39.616 0,0481 0,3299 -0,8622 49,8082

OC (2) 39.616 0,0102 0,0625 -0,0074 0,9198

REND (2) 39.616 0,0463 0,0822 -3,1495 0,9055

TH (1) 39.616 7,5911 0,9978 -0,0174 13,6302

ID (1) 39.616 2,967 0,6127 0 4,727

TANG (1) 39.616 0,2478 0,2103 0 1,0211

TANG (2) 39.616 0,4196 0,2402 0 1,1197

FC (3) 39.616 0,0716 0,0859 -3,1710 4,7425

EOCBFC 39.616 0,0433 0,2917 0 49,8082

BOCEFC 39.616 -0,0126 0,0507 -0,7857 0,0846

3 As matrizes de correlações com os níveis de significância para os determinantes do financiamento da TOT e da POT, e para
as variáveis do modelo de Shyam-Sunder e Myers (1999), podem ser disponibilizadas mediante pedido aos autores.
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Nota: Nº Obs - número de observações.
Fonte: Elaboração Própria

O Dit é a variável dependente com valor médio superior, seguido do Dit cp e do Dit ln. Estas
variáveis apresentam variações médias negativas, sendo mais expressiva a ∆ Dit ln.
De entre os determinantes do financiamento da TOT no modelo de ajustamento parcial,
destacam-se  TH  (1)  e  ID  (1)  com  valores  médios  superiores.  Ainda  relativamente  às
variáveis independentes no mesmo modelo, salientam-se TEI, OC (1), OC (2) e REND (2)
pela volatilidade acentuada, com desvio-padrão superior à média.
A variável DEF, no modelo proposto por Shyam-Sunder e Myers (1999), tem valor médio
negativo,  significando  que  as  empresas  familiares  portuguesas  geraram  superavits de
fundos durante o período em análise e justificando as variações negativas nos rácios de
endividamento. Contudo, essa variável assume desvio-padrão superior à média.
No modelo dos determinantes do financiamento da POT, a variável ID (1) apresenta o valor
médio superior e a variável BOCEFC apresenta valor médio negativo. Contudo, as variáveis
FC (3), EOCBFC e BOCEFC assumem volatilidade acentuada.

5. Resultados e Discussão
5.1. Teste à Trade-Off Theory (TOT)
Ajustamento do nível real da dívida em relação ao target

A tabela 6 apresenta os resultados para o modelo de ajustamento parcial, expresso em (5),
do  nível  real  da  dívida  em  direção  ao  nível  target ótimo  e  para  a  relação  entre  os
determinantes  do  financiamento  e  as  variáveis  dependentes  representativas  do
endividamento.  Aquele  modelo  inclui  a  variável  desfasada  Dit−1,  impossibilitando  usar  o
estimador OLS devido à correlação dessa variável independente com os efeitos individuais
(não  observáveis)  ni e  com  o  termo  de  erro  vit.  Consequentemente,  recorreu-se  ao
estimador  GMM  system de  Blundell  e  Bond  (1998),  que  é  mais  eficiente  do  que  GMM
(1991),  porque  a  estimação  dos  coeficientes  do  modelo  tem em conta  a  existência  de
autocorrelação  pela  presença  da  variável  desfasada  e  a  heterogeneidade  representada
pelos efeitos individuais do painel (Baltagi, 2005).

Tabela 6 - Modelo de Ajustamento Parcial

Variáveis independentes
Variáveis dependentes

Dit Dit cp Dit ln

Dit−1
0,5166***

Dit−1cp 0,4824***

Dit−1 ln 0,8137***

λ it 0,4834*** 0,5176*** 0,1863***

TEI -0,00004 -0,00002 -0,0007

OBND (1) 0,2249*** 0,2071*** 0,2335***

OC (1) 0,1022*** 0,6727***

OC (2) -0,1226***

REND (2) -0,6016*** -0,3832*** -2,3287***

TH (1) 0,0387*** 0,0360*** 0,0293***

ID (1) -0,0164*** -0,0142*** -0,0552***

TANG (1) -0,0665***

TANG (2) 0,0591*** -0,0049

Hansen 1.091,01*** 702,41*** 293,78***

m1 -10,15*** -15,06*** -11,05***

m2 9,93*** 8,10*** 6,96***

Wald (χ2) 174.27*** 92.636,79*** 22.967,57***

Nº Obs. 39.616 39.616 39.616
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Notas: *p-value  < 0,1;  **p-value  < 0,05;  ***p-value  < 0,01.  O teste de Hansen tem como  H0 a validação das restrições

impostas pela utilização de instrumentos; m1 e m2 representam os testes de autocorrelação de primeira e de segunda ordem,

respetivamente, tendo como H0 a ausência de autocorrelação; o teste de Wald segue uma distribuição χ2 e tem como H0
que as variáveis independentes, globalmente, não explicam a variável dependente; Nº Obs é o número de observações.
Fonte: Elaboração Própria

Os resultados do teste de Hansen são estatisticamente significativos  a 1%, sugerindo a
rejeição de  H0 e,  assim, as restrições impostas pela utilização de instrumentos não são
válidas, apontando para uma sobre-identificação das restrições. Além disso, os resultados
do teste de autocorrelação também são significativos a 1%, sugerindo a rejeição de H0 e,
assim,  confirmando  autocorrelação  de  primeira  e  de  segunda  ordem  nos  modelos.
Atendendo à não validade dos instrumentos e à existência de autocorrelação, conclui-se que
os  resultados  obtidos  pelo  estimador  GMM  system não  são  considerados  robustos.
Contudo,  os valores do teste Wald são relevantes a 1%, propondo a rejeição de  H0 e,
assim, as variáveis independentes – tidas globalmente – são significativas para explicar as
variáveis dependentes.
Os resultados empíricos do modelo de ajustamento parcial mostram que a velocidade de
ajustamento  da  dívida  de  curto  prazo  (λ it=0,5176),  em  direção  ao  rácio  ótimo, é
relativamente superior  à velocidade de ajustamento da dívida total  (λ it=0,4834)  e  muito
superior  à  velocidade  de  ajustamento  do  debt-to-equity (λ it=0,1863 ¿.  Estas  evidências
permitem validar a hipótese  1 de que as empresas ajustam o rácio de endividamento real
para o nível ótimo, na medida em que as estimativas dos coeficientes  λ it são positivas.
Ainda assim, essas estimativas são inferiores a 1, indicando que as empresas  familiares
portuguesas enfrentam custos de transação que as mantêm longe do nível ótimo de dívida
(Myers, 1984), podendo aceitar-se a hipótese 1.1.
No contexto das empresas familiares antecipa-se que os reduzidos custos de agência, dada
a  interação  família-empresa,  resultem  em  maiores  níveis  de  reputação  e,
consequentemente, no acesso mais facilitado ao endividamento. Os resultados obtidos pelo
coeficiente λ it,  relativamente  à  dívida  total  e  à  dívida  de  curto  prazo,  sugerem que  as
empresas  têm  alguma  facilidade  em  ajustar  o  nível  de  endividamento  ao  nível  ótimo,
podendo aceitar-se a hipótese 1.2.

Determinantes do financiamento

A tabela 7 sintetiza os resultados do teste à TOT, através do modelo de ajustamento parcial
da dívida, considerando que o nível ótimo depende dos determinantes do financiamento:

Tabela 7 - Verificação das Hipóteses de Investigação da TOT

Variáveis independentes Relação prevista Relação estimada
Verificação de

hipóteses

λ it λ it>0 λ it>0 H 1:. Validada

(1− λit) (1− λit )>0 (1− λit )>0 H 1.1:. Validada

Custos de Agência H 1.2:. Validada

TEI + n.s. H 1a:. Não validada

OBND - + H 1b:. Não validada

OC - + / - H 1c:. Não validada

REND + - H 1d:. Não validada

TH + + H 1e:. Validada

ID + - H 1f :. Não validada

TANG + + / - / n.s. H 1g:. Não validada

Nota: n.s.: não significativo
Fonte: Elaboração Própria
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Contrariamente ao expetável, verificou-se uma relação negativa, mas não significativa, entre
a TEI e a dívida nas suas três proxies. Isso sugere que as empresas familiares portuguesas
não aproveitam os benefícios fiscais dos juros, derivados da contração de mais dívida, e,
portanto,  a  rejeição  da  hipótese 1a.  Nos  OBND  verificaram-se  relações  positivas,
significativas  a  1%,  com  as  três  proxies da  dívida.  Contrariamente  ao  expetável,  as
empresas familiares portuguesas não reduzem o recurso ao crédito perante a possibilidade
de usufruírem dos benefícios fiscais não relacionados com a dívida, sugerindo a rejeição da
hipótese 1b.  A  relação  positiva,  estatisticamente  relevante,  das  OC  com  as  variáveis
dependentes Dit e Dit ln não permite aceitar a hipótese 1c, apesar da forte relação negativa
com a variável dependente Dit cp. Estas evidências sugerem que, perante oportunidades de
crescimento, as empresas familiares portuguesas diminuem o endividamento de curto prazo
e aumentam o endividamento de médio e longo prazo. A relação negativa significativa entre
a REND e as variáveis dependentes não permite aceitar a hipótese  1d.  Além disso, este
resultado  converge  com os  pressupostos  da  POT,  em que  as  empresas começam por
recorrer  ao  autofinanciamento  e  só  quando  esgotam  os  recursos  internos  recorrem  ao
capital  alheio.  A  variável  TH  obteve  uma  relação  positiva,  significante  a  1%,  com  as
variáveis  dependentes,  corroborando  a  hipótese  1e.  Isso  significa  que  as  empresas
familiares portuguesas com maior dimensão (e posição no mercado, em termos de imagem
e  reputação)  enfrentam  menos  probabilidade  de  insolvência  e  menos  quantidade  de
informação assimétrica,  garantindo mais confiança junto  dos credores e facilitando  mais
dívida. A relação negativa importante entre a ID e as proxies do endividamento não permite
aceitar a hipótese 1f . Além disso, este resultado converge com a POT, em que as empresas
mais  antigas  tendem a  acumular  mais  lucros  e,  consequentemente,  recorrem menos  à
dívida.  Finalmente,  a  relação  positiva  significante  entre  a  variável  TANG  e  Dit permite
aceitar a hipótese 1g.  Contudo, existe uma relação negativa significante com  Dit cp e não
significante com Dit ln. Isso sugere que as empresas familiares portuguesas utilizam o valor
dos  ativos  tangíveis  como garantia  para  a  obtenção  de  crédito,  fundamentalmente  nas
maturidades mais longas.

5.2. Teste à Pecking Order Theory (POT)
Relação entre o défice de financiamento e a variação no endividamento

A tabela 8 apresenta os resultados para o modelo proposto por Shyam-Sunder e Myers
(1999), expresso em (6), do impacto do défice de fundos sobre a variação das variáveis
dependentes representativas do endividamento.  A estimação daquele modelo recorreu a
uma  regressão  OLS,  dado  que  a  variável  dependente  é  apresentada  pelas  primeiras
diferenças  e,  assim,  os  efeitos  individuais  (não  observáveis)  das  empresas  tornam-se
irrelevantes, sendo eliminados no modelo.

Tabela 8 - Impacto do Défice de Fundos nas Variações do Endividamento

Variáveis independentes
Variáveis dependentes

∆ Dit ∆ Dit cp ∆ Dit ln

α -0,0155*** -0,0146*** -0,0697***

DEF 0,1614*** -0,0197*** -0,0100

R2 0,0087 0,0017 0,00005

RAjt
2 0,0086 0,0017 0,00002

F 345,9*** 67,23*** 1,83

Nº Obs. 39.616 39.616 39.616

Notas: *p-value < 0,1; **p-value < 0,05; ***p-value < 0,01. O teste F tem como H0 a insignificância estatística do conjunto das

variáveis independentes; Nº Obs.: número de observações.
Fonte: Elaboração Própria
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As regressões do modelo de Shyam-Sunder e Myers apresentam estimativas próximas de 0
para  o  parâmetro  α ,  convergindo  com  o  previsto  pela  POT, e  para  o  parâmetro  bPO,
divergindo  do  previsto.  Genericamente,  os  resultados  de  bPO indicam  que  o  acréscimo
marginal do défice de fundos não produz impacto sobre o endividamento. Contudo, percebe-
se uma relação positiva significante entre o DEF e a variação da dívida total  (∆D it ) e uma

relação negativa significante entre o DEF e a variação da dívida de curto prazo (∆D it cp ).
O  teste  F  de  Fisher-Snedecor  confirma  que  a  variável  independente  DEF  apenas  é
significativa  a  1%  no  modelo  ∆ Dit e  no  modelo  ∆ Dit cp.  Os  reduzidos  coeficientes  de

determinação,  R2 e  RAjt
2 ,  justificam o  baixo  poder  explicativo  de  qualquer  dos  modelos,

representados pelas três proxies de endividamento, à custa da variável DEF.
Parecendo que a reduzida proporção de financiamento através de dívida, em relação ao
défice de fundos, corresponde à porção de capital obtida para fazer face às necessidades
não cobertas pelos recursos internos das empresas familiares portuguesas, contrariam-se
os pressupostos da POT e a aceitação da hipótese 2.

Determinantes do financiamento

A  tabela  9  apresenta  as  estimativas  da  relação  entre  as  proxies da  dívida  e  os
determinantes  do  financiamento  na  POT,  expresso  em  (8),  recorrendo  à  aplicação  de
modelos estáticos de painel: uma regressão OLS, um modelo de efeitos fixos e um modelo
de efeitos aleatórios, respetivamente. Para identificar a forma mais apropriada de proceder à
estimação, indicam-se os resultados do teste LM de Breusch-Pagan e do teste de Hausman.
Sendo  a  heterocedasticidade  um  fenómeno  comum  em  estudos  que  utilizam  dados
seccionais,  o modelo de efeitos fixos e o modelo de efeitos aleatórios foram calculados
através do estimador White (1980). Este estimador determinou os mesmos resultados que o
estimador  tradicional  para  os  coeficientes,  embora  o  erro  padrão  e,  assim,  o  nível  de
significância  do  teste  T  de  Student  tenham considerado  a  possível  heterocedasticidade
(Murteira, Castro & Martins, 2016).

Tabela 9 - Determinantes do Financiamento na POT

Variáveis independentes
Variável dependente: Dit

OLS Efeitos Fixos Efeitos aleatórios

α 0,81*** 1,1101*** 1,0225***

FC (3) -0,5545*** -0,2750*** -0,288***

ID (1) -0,0747*** -0,1812*** -0,1514***

EOCBFC 0,0525*** 0,0147 0,0164

BOCEFC -0,1689*** 0,0172 0,0110

R2 0,0778 0,1322 0,1127

RAjt
2 0,0777 0,0082 0,1126

F 835,17*** 1.320,52*** 1.257,75***

LM (χ2) 89.119***

Hausman (χ2) 746,91***

Nº Obs. 39.616 39.616 39.616

Variáveis independentes
Variável dependente: Dit cp

OLS Efeitos Fixos Efeitos aleatórios

α 0,6255*** 0,9430** 0,8026***

FC (3) -0,3671*** -0,1525*** -0,1703***

ID (1) -0,0630*** -0,1740*** -0,1263***

EOCBFC 0,0390*** 0,0126 0,0150

BOCEFC -0,1677*** 0,0116 0,0003

R2 0,0499 0,0746 0,0582
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RAjt
2 0,0498 -0,0577 0,0582

F 519,84*** 698,31*** 612,46***

LM (χ2) 64.717***

Hausman (χ2) 502,61***

Nº Obs. 39.616 39.616 39.616

Variáveis independentes
Variável dependente: Dit ln

OLS Efeitos Fixos Efeitos aleatórios

α 1,5621*** 3,2274** 2,7868***

FC (3) -2,8087*** -1,4984*** -1,5499***

ID (1) -0,3847*** -0,9708*** -0,8213***

EOCBFC 0,2765*** 0,0968 0,1044

BOCEFC -0,6279*** 0,3452*** 0,3162***

R2 0,0810 0,1650 0,1404

RAjt
2 0,0809 0,0457 0,1403

F 873,1*** 1.712,67*** 1.617,65***

LM (χ2) 92.564***

Hausman (χ2) 947,23***

Nº Obs. 39.616 39.616 39.616

Notas: *p-value < 0,1; **p-value < 0,05; ***p-value < 0,01. O teste F tem como H0 a insignificância estatística do conjunto das

variáveis independentes; o teste LM de Breusch-Pagan segue uma distribuição  χ2 e tem como  H0 a não relevância dos

efeitos  individuais  (não  observáveis);  o  teste  de  Hausman  segue  uma distribuição  χ2 e  tem  como  H0 que  os  efeitos

individuais  (não  observáveis)  não  estão  correlacionados  com as  variáveis  explicativas;  os  modelos  de efeitos  fixos  e  os
modelos de efeitos aleatórios foram calculados através do estimador White; Nº Obs.: número de observações.
Fonte: Elaboração Própria

Os resultados do teste LM são estatisticamente significantes a 1% para as três proxies do
endividamento, sugerindo a rejeição de H0 e, assim, os efeitos individuais são relevantes na
explicação do modelo, pelo que uma regressão OLS não constitui a forma mais eficiente de
proceder  à  estimação.  Consequentemente,  deve recorrer-se  ao  teste  de  Hausman para
averiguar  se  a  correlação  entre  os  efeitos  individuais  e  as  variáveis  explicativas  é
significativa. Os resultados deste teste são significantes a 1%, sugerindo a rejeição de H0 e,
então,  o  modelo  de  efeitos  fixos  constitui  o  modelo  de  estimação  mais  consistente  e
eficiente.
Na  generalidade,  os  reduzidos  valores  dos  coeficientes  de  determinação,  R2 e  RAjt

2 ,

justificam a fraca qualidade explicativa dos modelos, sendo o Dit ln aquele que apresenta o
melhor ajustamento aos dados. Contudo, os resultados do teste F de Fisher-Snedecor são
relevantes a 1%, sugerindo que as variáveis independentes são, globalmente, importantes,
independentemente da proxy utilizada para a dívida.
Os  resultados  empíricos  suportam  uma  relação  negativa  significante  entre  o  FC  e  o
endividamento  em  todos  os  modelos.  Isto  sugere  que  a  presença  de  assimetria  de
informação entre a empresa e o mercado de crédito, por um lado, e, por outro, a relutância
em  abrir  o  capital  a  membros  externos  da  família,  levem  as  empresas  familiares
portuguesas a recorrer, primeiramente, aos recursos gerados internamente para apoiar as
necessidades de financiamento. Esta evidência é consistente com o previsto pela POT e
confirma a hipótese 2a. A variável ID também tem uma relação negativa significante com os
três modelos do endividamento, sugerindo que a capacidade para acumular lucros aumenta
com o ciclo de vida das empresas familiares portuguesas,  diminuindo a necessidade de
recorrer  a  fundos  externos.  Esta  evidência  é  consistente  com  o  previsto  pela  POT  e
confirmam a hipótese  2b.  A relação positiva, mas não relevante, entre as EOCBFC e as
proxies da  dívida  não  permite  aceitar  a  hipótese  2c−1.  Finalmente,  a  relação  positiva
insignificante das BOCEFC com as variáveis dependentes  Dit e  Dit cp e a relação positiva
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significante  com  a  variável  dependente  Dit ln contradizem  os  pressupostos  da  POT  e
sugerem a rejeição da hipótese 2c−2.
A tabela 10 sintetiza os resultados do teste à POT, através do impacto do DEF na variação
do endividamento e da relação entre os determinantes do financiamento e a dívida:

Tabela 10 - Verificação das Hipóteses de Investigação da POT

Variáveis independentes Relação prevista Relação estimada
Verificação de

hipóteses

α  e bPO α=0 e bPO=1 α≅ 0 e bPO≅0 H 2:. Não validada

FC - - H 2a:. Validada

ID - - H 2b:. Validada

EOCBFC + n.s. H 2c−1:. Não validada

BOCEFC - n.s. / + H 2c−2:. Não validada

Nota: n.s.: não significativo.
Fonte: Elaboração Própria

6. Conclusão

Os resultados do teste à TOT sugerem que as empresas familiares portuguesas ajustam o
nível de endividamento em direção ao target, embora influenciadas por custos de transação
e de ajustamento que as mantêm afastadas do ótimo. Estas evidências convergem com os
estudos de López-Garcia e Sánchez-Andújar (2007), para empresas familiares espanholas,
de Bauweraerts e Colot (2012), para empresas familiares belgas, e de Serrasqueiro, Nunes
e Silva (2012, 2016), para as empresas familiares portuguesas.
Os resultados do teste à POT, considerando o modelo de Shyam-Sunder e Myers (1999),
sugerem que, quando as necessidades de financiamento não são cobertas pelos recursos
internos, as empresas familiares portuguesas recorrem a outras fontes que não a dívida.
Observou-se que as variações do endividamento destas empresas não são justificadas pelo
DEF, devido aos valores próximos de 0 dos coeficientes bPO. Estas evidências divergem das
expetativas,  considerando  o  estudo de  Serrasqueiro,  Nunes  e  Silva  (2012,  2016)  sobre
empresas familiares portuguesas, embora Sogorb-Mira e López-Garcia (2003) reportem um
coeficiente  bPO=0 para  PME  espanholas  e  Bauweraerts  e  Colot  (2012)  reportem  um
coeficiente bPO=−4,1 para empresas familiares belgas.
Confrontando os dois testes, conclui-se que a magnitude do impacto do défice financeiro é
maior  na  dívida  total  e  menor  na  dívida  de  curto  prazo  e  no  debt-to-equity,  embora  a
velocidade de ajustamento ao rácio ótimo seja superior na dívida de curto prazo. Além disso,
o valor médio negativo do DEF significa que as empresas familiares portuguesas geram
superavits internos que compensam as necessidades de financiamento.
Os resultados do teste à POT, considerando os determinantes do financiamento, mostram
relações negativas significativas com o FC e com a ID. Estas evidências são consistentes
com a POT e convergem com os estudos de López-Garcia e Sánchez-Andújar (2007), Croci,
Doukas e Gonenc (2011), Bjuggren, Duggal e Giang (2012), Serrasqueiro, Nunes e Silva
(2012, 2016), Vieira (2014), Mehboob, Tahir e Hussain (2015), Acedo-Ramírez, Ayala-Calvo
e Navarrete-Martínez (2017).
Parece  sobressair  que  menos  concentração  de  propriedade  familiar  origina  níveis  de
altruísmo inferiores e, consequentemente, menor desejo de manter a empresa na família.
Isso contribui para mitigar conflitos de agência e problemas de assimetria de informação nas
relações entre proprietários/gestores e credores.  Neste contexto,  as empresas familiares
portuguesas adequam o nível de endividamento, compensando os custos associados com
benefícios fiscais, através de decisões sobre estrutura de capitais mais próximas da TOT.
Mas não de forma exclusiva, porque se identificou uma variação positiva, embora reduzida,
na dívida total resultante do DEF. Concluindo, pode sustentar-se que a TOT e a POT não
são  mutuamente  exclusivas,  porquanto  ambas  explicam  parte  das  decisões  de
financiamento das empresas familiares portuguesas.
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Este artigo contribui para o entendimento das caraterísticas das empresas familiares, em
geral, e das decisões sobre a respetiva estrutura de capitais, em particular. Ainda assim, o
trabalho  encontrou  como limitações  a  ausência  de uma definição  universal  de empresa
familiar, com utilidade prática para o desenvolvimento do estudo, e a falta de dados sobre a
estrutura de gestão das empresas.
Em trabalhos de investigação futura sobre empresas familiares recomenda-se (1) a divisão
da amostra por dimensão e/ou por setores de atividade, (2) a comparação da estrutura de
capitais entre países/regiões com caraterísticas económicas diferenciadas e (3) a análise do
impacto da riqueza do proprietário/família no acesso ao financiamento.
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