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Resumo 

A presente comunicação tem como objetivo analisar a influência da fiscalidade na 

estrutura de capital das empresas portuguesas. Em especial, pretende-se analisar a alteração do 

regime fiscal ao endividamento, previsto no artigo 67.º do Código do Imposto sobre o 

Rendimento das Pessoas Coletivas (CIRC), na estrutura de capital das empresas em Portugal. 

Após uma breve revisão de literatura, estuda-se o impacto da alteração do regime fiscal ao 

endividamento, na estrutura de capital das empresas portuguesas cotadas na Euronext Lisbon. 

Conclui-se que o fator fiscal influencia a estrutura de capital das empresas analisadas, 

porém em relação à alteração de 2013, cujo objetivo era capitalizar as empresas, observou-se, 

que o nível de endividamento cresceu devido ao regime fiscal transitório. 

 

Palavras-chave: sistema fiscal, estrutura de capital das empresas, regime fiscal do 

endividamento, Portugal. 

 

1. Introdução 

O presente estudo versa sobre a análise do regime fiscal ao endividamento das empresas 

portuguesas e do seu impacto na estrutura de capital. 

Em Portugal, a Lei do Orçamento de Estado de 2013 introduziu um regime fiscal de 

limitação à dedução dos gastos de financiamento previsto no artigo 67º do CIRC. Resultou 

evidente que o novo regime tem como objetivo principal promover, através da fiscalidade, a 

desalavancagem do tecido empresarial português. Assim, medir o impacto desta alteração fiscal 

na estrutura de capitais parece de interesse relevante, dado tratar-se de uma medida 

incentivadora da capitalização das empresas (ou desincentivadora do recurso ao financiamento 

através de capitais alheios).  
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Assim, a presente comunicação encontra-se dividida em duas grandes partes. Na 

primeira, elabora-se uma breve revisão da literatura dos principais autores e seus resultados, no 

que diz respeito aos determinantes da estrutura de capital das empresas, quer no plano 

internacional, quer no plano nacional. Na segunda parte, definem-se os objetivos e a 

metodologia do trabalho, bem como se analisam e discutem os principais resultados do modelo 

usado. A amostra que serviu de base ao estudo é constituída pelas empresas cotadas em bolsa 

Euronext Lisbon. São analisadas as disposições que as teorias assumem perante os 

determinantes sobre a estrutura de endividamento, que, no presente estudo, incide sobre a 

vantagem fiscal para além do endividamento, a rendibilidade, a tangibilidade, a dimensão, as 

oportunidades de crescimento, o risco de negócio, a antiguidade e, por último, a nossa variável 

de estudo, a fiscal, que resulta da alteração fiscal do artigo 67.º do CIRC.  

Assim, no estudo pretende-se aferir se esta alteração influenciou ou é suscetível de 

alterar a estrutura de financiamento das empresas em Portugal. Formuladas as hipóteses de 

investigação, passa-se para a metodologia da análise, onde são especificadas as variáveis do 

estudo e o modelo a seguir, através do método de análise de dados em painel, para o período de 

2010 a 2014. Por último, discutem-se as principais conclusões da análise efetuada, 

apresentando-se as limitações do estudo e as perspetivas de investigação futura. 

 

2. Revisão de literatura: estudos internacionais e nacionais 

A discussão em torno dos fatores que influenciam a estrutura ótima de capital das 

empresas tem sido objeto de estudo, ao longo dos anos, por autores diversos. 

A teoria tradicional, representada por (Durand, 1952), defende a existência de uma 

estrutura ótima de capital que maximiza o valor das empresas. Esta teoria estabelece a relação 

entre o grau de endividamento das empresas e o seu valor, procurando aferir acerca da relação 

entre as variações no custo de capital causado por alterações na sua estrutura financeira. Esta 
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teoria sublinha que a minimização do custo médio ponderado de capital determinaria a estrutura 

ótima de capital, a qual assenta na combinação proporcional de endividamento e capital próprio, 

por forma a existir equilíbrio entre o risco e a maximização do valor da empresa. 

Segundo Modigliani e Miller (1958) por oposição à teoria económico-financeira 

tradicionalista, mostram que não existe uma estrutura ótima de capital, isto é, todas as 

combinações possíveis entre capital alheio e capital próprio conduzem a empresa ao mesmo 

custo médio ponderado de capital, bem como ao mesmo valor de mercado. Demonstram a 

irrelevância da estrutura de capital no cálculo do valor da empresa, concluindo que o custo 

médio de capital e o valor da empresa são independentes da estrutura de financiamento. 

Assim, o modelo de Modigliani e Miller, deu um excelente contributo para a teoria da 

estrutura de capital, desencadeando debates posteriores sobre a influência da política de 

financiamento no valor de mercado das empresas, em especial devido à particularidade dos seus 

pressupostos (Modigliani e Miller, 1958). 

Em 1963, Modigliani e Miller aperfeiçoam o modelo inicial, incluindo a variável, 

impostos, reconhecendo, essa lacuna no modelo de 1958. A introdução da variável impostos 

altera as conclusões iniciais, na medida em que os autores reconhecem uma vantagem fiscal 

resultante do financiamento por recurso ao capital alheio, em comparação com o capital próprio, 

resultado da possibilidade de dedutibilidade dos encargos com os juros ao lucro tributável. Esta 

vantagem é reforçada com o aumento do endividamento e o consequente risco para a empresa. 

   Assim, estes autores concluem que é relevante a forma como as empresas financiam a 

estrutura de capitais, o que desencadeou uma série de estudos posteriores, os quais procuraram 

identificar os fatores determinantes do nível de endividamento das empresas.  

Em 1977, Miller introduz uma nova variável no modelo, os impostos pessoais, isto é, a 

carga fiscal dos investidores. Assim, com esta variável no modelo, o investidor poderá jogar 

um papel relevante na escolha da estrutura financeira da empresa. No modelo Miller, o objetivo 
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da empresa é maximizar o rendimento disponível a distribuir pelos investidores e não apenas a 

minimização da sua carga fiscal. Desta forma, a reação dos investidores reflete-se no 

comportamento da oferta e da procura no mercado da dívida definido por Miller. À medida que 

a empresa aumenta o seu endividamento para usufruir da vantagem fiscal proporcionada pelo 

endividamento, deve, em simultâneo, incentivar os investidores para deterem títulos de dívida 

em detrimento de ações (Miller, 1977). Este autor reforça os seus resultados concluindo pela 

irrelevância da política de financiamento, conforme o seu estudo inicial. E, como conclusão 

geral, verifica-se que o endividamento tem um efeito neutro sobre a estrutura de capitais das 

empresas. 

Após o modelo de Modigliani e Miller, surgiram várias correntes que tentaram explicar 

as determinantes da estrutura de capital das empresas, são elas: trade off; pecking order; 

agência e assimetria de informação.  

No final da década de sessenta, autores como Robicheck e Myers, (1965) e Hirshleifer, 

(1970) sugerem que os custos de insolvência financeira podem representar o principal elemento 

em falta e que a incorporação destes custos, dentro das bases estabelecidas por Modigliani e 

Miller, podem apoiar o conceito de uma estrutura ótima de capital.  

A teoria de trade off assenta na dicotomia entre o endividamento, que proporciona 

vantagens para a empresa através da poupança fiscal, decorrente da possibilidade de 

dedutibilidade de juros resultado do recurso ao capital alheio, e os custos relacionados com a 

insolvência financeira da empresa. 

Kraus e Litzenberger (1973), nos EUA, desenvolveram um modelo de avaliação de 

empresas, considerando a hipótese de mercados de capitais completos, isto é, com a existência 

de impostos e de custos de insolvência. Os autores defenderam que o valor máximo da empresa 

resulta do trade off entre a poupança fiscal, resultante do recurso ao endividamento, e o valor 

dos custos de insolvência, independentemente da sua estrutura de capitais. Assim, a estrutura 
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ótima de capitais de uma empresa caracteriza-se pelo trade off entre as vantagens fiscais da 

dívida e os custos de insolvência financeira. 

Scott (1976) partiu do pressuposto de que os mercados de capitais são imperfeitos e que 

existe a possibilidade de uma empresa entrar em processo de insolvência, ou seja, quanto maior 

for o imposto, maior será a poupança fiscal associada à dedutibilidade dos juros da dívida, o 

que provoca um acréscimo do nível de endividamento. 

A partir da segunda metade da década de setenta surgem novos estudos, por parte de 

diversos autores, que incorporam os interesses da gestão, e dos detentores de capital, os quais 

são, como é sabido, muitas vezes, conflituosos, nas decisões da estrutura de capital. 

Jensen e Meckling, em 1976, criaram uma nova teoria, a teoria do custo da agência, a 

qual tem como objetivo a eliminação dos custos de agência, os quais resultam nos interesses 

conflituosos entre os gestores que detêm o controlo da empresa e os acionistas ou credores, 

detentores da propriedade de capital. Os autores sublinharam que o endividamento gera custos, 

sendo a estrutura ótima de capital uma proporção de capitais próprios e alheios, a qual minimiza 

os custos de agência. 

Na década de oitenta, DeAngelo e Masulis (1980) desenvolveram um modelo de 

estrutura ótima de capitais que incorpora o impacto dos impostos sobre os rendimentos das 

empresas, dos particulares e, ainda, as vantagens fiscais não resultantes do endividamento. 

Segundo os autores, o facto de existirem outras deduções fiscais, por exemplo, a depreciação 

de ativos, as mesmas poderão ser substitutas das vantagens fiscais relativas ao financiamento 

através de capital alheio, ou seja, a dedutibilidade dos juros para o cálculo do imposto sobre os 

lucros. Concluíram que outros benefícios geradores de poupança fiscal, as depreciações e o 

crédito de imposto, são substitutos das vantagens fiscais do endividamento com capital alheio, 

dedutibilidade dos juros, determinando, negativamente, o nível de endividamento das empresas. 
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Segundo a teoria de peking order, a estrutura de capital de uma empresa segue uma 

hierarquia de preferências, nas fontes de financiamento de projetos de investimento, baseada 

no custo de financiamento (Myers e Majluf, 1984). As decisões de financiar os projetos de 

investimento pelos gestores seguem uma determinada ordem hierárquica na preferência das 

fontes de financiamento. Em primeiro lugar, utiliza os recursos gerados internamente, isto é, o 

autofinanciamento e, em segundo, o financiamento através do recurso ao endividamento, e, por 

último, o financiamento através da emissão de novas ações, capital próprio. O financiamento 

através do aumento de capital próprio é considerado a forma de financiamento de maior risco 

para a empresa. É naquele em que as assimetrias de informação são mais expressivas. Assim, 

Myers & Majluf, (1984) concluem que, mais importante do que o nível ótimo de endividamento 

de uma empresa, de forma à maximização do seu valor, está a escolha das suas fontes de 

financiamento com vista à minimização dos custos originados pela assimetria de informação, 

defendendo a corrente teórica da pecking order, que as empresas não procuram uma estrutura 

ótima de capital. 

Também, em Portugal, foram realizados alguns trabalhos sobre a influência dos 

determinantes da estrutura de capitais das empresas portuguesas, dos quais se destacam, 

(Augusto, 1996), (Martins, 1999), (Jorge e Armada, 2001), (Rogão, 2006), (Vieira e Novo, 

2010), (Serrasqueiro et al. 2011), (Júnior, 2012), (Magalhães, 2012), (Gomes, 2013), 

(Fernandes, 2014), (Ribeiro, 2015). 

Apresenta-se, de seguida, na Figura 1, o resumo das principais conclusões dos estudos 

elaborados pelos autores portugueses anteriormente referidos. 

 

Figura1 Estrutura de capital das empresas e seus determinantes em Portugal: análise de estudos 

e metodologias. 

Ano Autor Estudo Principais conclusões 
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1996 Augusto A relevância das teorias sobre a estrutura 

do capital da indústria transformadora 

portuguesas, para o período de 1986 a 

1993, numa amostra 1761 empresas 

portuguesas. 

 A variável composição do ativo relaciona-se 

positivamente com o endividamento. Contrariamente 

a rendibilidade relaciona-se de forma negativa. O 

risco de negócio uma relação ambígua. Sendo que a 

dimensão, o crescimento e a variável vantagens fiscais 

apresentam-se, sem relevância, no endividamento. 

1999 Martins Influência da reforma fiscal de 1988 na 

estrutura de capital das empresas s.a. das 

indústrias transformadoras em Portugal 

no período de 1984 a 1989 para 68 

empresas. 

A fiscalidade é um fator importante na estrutura de 

capital das empresas. 

2001 Jorge e 

Armada 

A relevância das teorias sobre a estrutura 

do capital das empresas portuguesas, 

para o período de 1990 a 1995, numa 

amostra de 95 maiores empresas 

portuguesas. 

As variáveis risco de negócio e crescimento mantém 

uma relação positiva com o endividamento. A 

rentabilidade apresenta uma relação negativa e a 

dimensão, vantagem fiscal, setor de atividade e 

controlo acionista apresentam-se como não 

relevantes. 

2006 Rogão A relevância das teorias sobre a estrutura 

do capital das empresas cotadas 

portuguesas, para o período de 1991 a 

2004 em 41 empresas cotadas na bolsa. 

 As variáveis composição ativo e dimensão mantêm 

uma relação positiva com o endividamento, a 

rendibilidade relaciona-se de forma negativa e a 

relação do Market timing é não significativa para o 

endividamento. 

2010 Vieira e 

Novo 

A relevância das diferentes teorias sobre 

a estrutura do capital das PME´s do 

mercado português no período de 2000 a 

2005, em 51 PME´s. 

 A relação existente das variáveis risco e dimensão 

com o endividamento é positiva, sendo negativa na 

rendibilidade, reputação, e vantagens fiscais. A 

relação entre crescimento e endividamento não é 

relevante. 

2011 Serrasqueiro 

et al. 

As decisões de estrutura de capital das 

PME do setor de serviços são diferentes 

das suas concorrentes, no período entre 

1999 e 2006, para uma amostra de 

grandes e pequenas empresas do setor de 

serviços. 

As variáveis composição ativo e dimensão mantêm 

uma relação positiva com o endividamento. A 

rendibilidade e o risco de negócio relacionam-se de 

forma negativa e a relação com a antiguidade é não 

significativa para o endividamento.  



 9 

2012 Júnior Comparação da estrutura capital de 

PME’s e as grandes empresas em 

Portugal nos anos de 2005 a 2009 numa 

amostra de 466 PME´s e 408 grandes 

empresas. 

A relação existente das variáveis risco e crescimento 

com o endividamento é positiva. Para as variáveis 

rendibilidade e dimensão a relação é negativa.  Para as 

vantagens fiscais e composição do ativo a relação não 

é relevante. 

2012 Magalhães Quais os determinantes da estrutura de 

capital das empresas cotadas no PSI20. 

 A relação existente entre as variáveis dimensão e 

composição do ativo e o endividamento é positiva. A 

rendibilidade mantém uma relação negativa com o 

endividamento.  

2013 Gomes A relevância das teorias sobre a estrutura 

do capital das PME´s portuguesas, no 

período de 2008 a 2011, em 40 empresas. 

As variáveis rendibilidade e vantagens fiscais 

relacionam-se negativamente com o endividamento. 

O risco e a composição do ativo são não relevantes. A 

reputação mantém uma relação positiva. 

2014 

 

Fernandes A relevância das teorias sobre a estrutura 

do capital das empresas portuguesas, 

cotadas na Euronet Lisbon para o período 

de 2005 a 2009, numa amostra de 32 

empresas cotadas na bolsa. 

As variáveis composição do ativo e crescimento 

mantêm uma relação positiva com o endividamento. 

A rendibilidade, a dimensão e o Cash-flow 

relacionam-se de forma negativa com o 

endividamento.  

2015 Ribeiro O objetivo era aferir da influência da 

crise financeira de 2008, na estrutura de 

financiamento das empresas 

portuguesas, no período de 2007 a 2011 

para uma amostra de 39 empresas do 

PSI20. 

As variáveis rendibilidade e vantagens fiscais 

relacionam-se de forma positiva com o 

endividamento. A dimensão e o endividamento 

mantêm uma relação negativa. Para o crescimento e a 

composição do ativo a relação verificada não é 

significativa. 

 

Ao longo da literatura verifica-se que o consenso sobre a existência de uma estrutura 

ótima de capitais está longe de terminar. Todavia, no que diz respeito aos seus determinantes 

as conclusões são mais unânimes. Neste sentido e como conclusão geral, as determinantes mais 

estudadas no plano internacional e nacional foram, a rendibilidade, a dimensão, a idade, as 

oportunidades de crescimento, o risco, a composição do ativo, e as vantagens fiscais para além 

da dívida.  
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Na secção seguinte apresenta-se uma breve análise ao regime fiscal do endividamento 

previsto no sistema fiscal português no artigo  67.º do CIRC.  

 

3. O financiamento das empresas em Portugal e o regime fiscal  

As empresas, ao longo do seu ciclo, necessitam de financiamento, próprio ou alheio, 

para fazer face aos seus compromissos.  

A falta de neutralidade no tratamento fiscal diferenciado entre juros e dividendos vem 

tornar diferente a forma de financiamento das empresas uma vez que os juros permitem obter 

uma menor carga fiscal, em resultado da sua dedutibilidade fiscal, quando comparados com os 

dividendos. Na verdade, esta diferença baseia-se sobretudo no fato do juro ser um encargo ou 

gasto aceite fiscalmente, enquanto o dividendo, rendimento do acionista, integra o lucro 

resultante da atividade, não obstante os dois (juro e dividendo) serem retorno de capital. Assim, 

este tratamento fiscal diferenciado tem incentivado as empresas ao endividamento excessivo, 

de modo a poderem beneficiar da dedução dos juros. 

Em Portugal, foi objeto de alteração, o regime fiscal dos limites ao endividamento do 

artigo 67.º do CIRC (Lei do OE de 2013). Introduziu-se uma solução em linha com a que tem 

vindo a ser seguida por grande parte dos países da UE: a restrição à dedutibilidade dos juros, a 

qual vem substituir as regras do endividamento. O principal objetivo foi promover a redução 

do endividamento excessivo da economia e mitigar a histórica propensão do sistema fiscal para 

privilegiar o financiamento da atividade económica através de capital alheio. 

O artigo 67.º do CIRC passa a ter a seguinte redação: “os gastos de financiamento 

líquidos são dedutíveis até à concorrência do maior dos seguintes limites: a) 3.000.000 de 

Euros; ou b) 30% do resultado antes de depreciações, gastos de financiamento líquido e 

impostos, (EBITDA).” Assim, da primeira limitação, podemos afirmar que os gastos de 

financiamento líquido de montante inferior ou igual a 3.000.000 Euros serão inteiramente 
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dedutíveis. Quanto à segunda limitação, a possibilidade de deduzir gastos de financiamento 

líquido estará dependente da quantidade de resultados produzidos pelo sujeito passivo.  

Tendo em conta o tecido empresarial português, os limites impostos pelo artigo 67.º do 

CIRC não terão como destinatário a grande fatia do tecido empresarial que é composto pelas 

PME’s, pois os gastos oriundos dos financiamentos líquidos não ultrapassarão, a priori, tais 

limites. Ao invés, aqueles limites visam limitar a dedução de gastos de financiamento das 

grandes empresas nacionais e filiais com as sociedades-mães sediadas noutros Estados. Existiu, 

assim, com a introdução do artigo 67.º do CIRC uma mudança no que respeita à dedutibilidade 

de gastos de financiamento. Todavia, a restrição dos 30% do EBITDA apenas se aplica no ano 

de 2017, existindo um período transitório para que as empresas adaptem a sua estrutura de 

financiamento à nova legislação fiscal. Em 2013, a restrição referente à percentagem do 

EBITDA era de 70%, diminuindo 10 pontos percentuais anualmente até aos 30% do EBITDA 

em 2017. 

Com a apresentação da proposta de Lei do Orçamento Estado para 2014, resultante da 

Reforma do IRC, no artigo 67.º, as alterações passaram pela redução do limite absoluto da 

alínea a) de 3.000.000 Euros para 1.000.000 Euros, mantendo-se o limite de 30% EBITDA, 

tendo em atenção o regime transitório até 2016. Em matéria de reporte fiscal, a norma prevê 

que os excedentes dos gastos de financiamento líquido não dedutíveis num período tributável 

possam ser dedutíveis nos cinco períodos de tributação seguintes. Há, assim, possibilidade de 

estes concorrerem para a formação do lucro tributável de um ou mais dos cinco períodos de 

tributação posteriores, sob a condição de uma vez somados aos gastos de financiamento líquidos 

desse mesmo período, não ultrapassem o maior dos limites impostos. Verifica-se, também, a 

possibilidade de quando o montante de gastos de financiamento líquido, deduzido num período 

de tributação, seja inferior ao limite de 30% do EBTIDA, a parte que não seja utilizada desse 
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limite dos 30%, acresce ao valor do limite máximo dedutível, até ao 5º período de tributação 

posterior, até à sua total utilização. Na Figura 2 apresenta-se um exemplo prático. 

 

Figura 2 Exemplificação prática do art.º 67.º nº 2 do CIRC: limites ao endividamento  

         (Milhões de Euros) 

 2014 2015 2016 2017 2018 

EBITDA  8  10 10  8  10   

GFL  3 5,2  4,5   2   2,5   

Art.º 67.º nº1 alínea a) 1  1  1  1  1  

Art.º 67.º nº1 alínea b) 

(com regime transitório)  

60% 

4,8  

50% 

5  

40% 

4  

30 % 

2,4  

30% 

3   

Limite do Período 4,8  5  4   2,4  3  

Diferimento de 

GFL não deduzidos 

(nº 2, art.º 67º) 

Ano  

Acumulado 

0 0,2  0,5   0 0 

0 0,2  0,7  0,3   0 

Fonte: Adaptado de Domingues (2013), Limitação à Dedução Fiscal de Gastos de Financiamento, Revista OROC, 

nº 60, OROC. 

No ano 2014, o montante de gastos de financiamento líquido de 3.000.000 Euros não 

ultrapassou o maior dos limites dos 60% do EBITDA e, por isso, foram aceites na totalidade 

para o cálculo do lucro tributável do ano. Em 2016, o montante de GFL excede em 500.000 

Euros o limite do período, 4.000.000 Euros, pelo que haverá lugar a um reporte acumulado de 

700.000 Euros, uma vez que do ano de 2015 haveria um excesso reportado de 200.000 Euros. 

Em 2017, o montante de GFL não excedeu o limite máximo dedutível. Porém, sendo o limite 

de 2.400.000 Euros, pode ser utilizado o reporte de 2016 em 400.000 Euros, ficando ainda a 

reportar 300.000 Euros de 2016. Em 2018, o montante de GFL não excedeu o limite máximo 

dedutível e sendo o limite de 3.000.000 Euros, pode ser utilizado o reporte de 2017 na 

totalidade, em 300.000 Euros. Assim, o diferimento de GFL neste período de tempo foi 

utilizado na totalidade, ou seja, os juros foram aceites fiscalmente na totalidade pelo sistema de 

reporte fiscal. 
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Os esforços em produzir legislação fiscal sobre este tema não são, obviamente, uma 

originalidade portuguesa. Alemanha e Espanha são apenas alguns exemplos de países que já 

introduziram, nos seus sistemas fiscais, normas de cariz semelhante. Porém, no presente estudo 

pretende-se aferir se esta alteração do regime fiscal influenciou ou é suscetível de alterar a 

estrutura de financiamento das empresas em Portugal.  

 

4. A influência da fiscalidade no endividamento das empresas: evidência empírica em 

Portugal 

 

4.1 Objetivos 

Tendo em conta a revisão de literatura, este trabalho pretende analisar de que forma a 

alteração dos limites ao endividamento, dedução de encargos com financiamento, do artigo 67.º 

CIRC, em 2013, influencia a escolha de financiamento das empresas. Neste estudo a variável 

fiscal corresponde, então, à alteração dos limites fiscais ao endividamento do art.º 67.º do CIRC, 

conforme já referido anteriormente. A amostra é constituída pelas empresas cotadas em bolsa 

Euronext Lisbon. Para recolher informação financeira dessas empresas, recorreu-se à base de 

dados SABI - System Analysis of Iberian Sheet. 

 

 

 

4.2 Hipóteses de Investigação  

 Formularam-se as hipóteses, as quais serão consideradas com base na definição das 

variáveis em estudo. As variáveis determinantes da estrutura de capitais mais usualmente 

estudadas na literatura são: as vantagens fiscais; a rendibilidade; a composição do ativo 

(tangibilidade); a dimensão; o crescimento; o risco do negócio; a antiguidade. O estudo 
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acrescenta o atual regime fiscal do limite ao endividamento nas empresas cotadas na Euronext 

Lisbon. Será este, portanto, o contributo deste trabalho. 

Na Figura 3, e como síntese geral, apresentam-se as diferentes hipóteses de estudo, com 

o sinal esperado. 

Figura 3 Síntese das hipóteses de investigação e sinal esperado.  

Hipóteses Descrição hipóteses Sinal 

esperado 

H1 Existe uma relação negativa entre o nível de outras vantagens fiscais para 

além da dívida e o nível de endividamento. 

- 

 

H2 A rendibilidade está negativamente relacionada com o nível de 

endividamento. 

- 

H3 A tangibilidade está positivamente relacionada com o nível de 

endividamento. 

+ 

H4 A dimensão está positivamente relacionada com o nível de 

endividamento. 

+ 

H5 A oportunidade de crescimento está positivamente relacionada com o 

nível de endividamento. 

+ 

H6 O risco de negócio está negativamente relacionado com o nível de 

endividamento. 

- 

H7 A idade está positivamente relacionada com o nível de endividamento. + 

H8 A alteração do artigo 67 do CIRC está positivamente relacionada com o 

endividamento. 

+ 

 

 

 

 

 

4.3 Identificação das variáveis em estudo 

 

4.3.1. Variáveis dependentes 
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  A estrutura de capital de uma empresa é representada pelo índice de endividamento e, 

as variáveis dependentes do estudo são indicadores financeiros de endividamento, em especial, 

o endividamento geral, o endividamento de curto prazo e o endividamento de médio e longo 

prazo. A Figura 4 identifica as variáveis dependentes em estudo, bem como as respetivas 

fórmulas de cálculo e a designação de cada uma. 

 

Figura 4 Identificação das variáveis dependentes 

Variável 

dependente 

Proxy Indicadores Fórmula cálculo 

 EG Endividamento Geral  Capital Alheio Total

Capital Investido
 

Endividamento ECP Endividamento Curto 

Prazo  

Capital Alheio Curto Prazo

Capital Investido
 

 EMLP Endividamento Médio e 

Longo Prazo  

Capital Alheio Medio e Longo Prazo

Capital Investido
 

 

 

4.3.2. Variáveis independentes 

A Figura 5 sintetiza as variáveis independentes em estudo, bem como as respetivas 

fórmulas de cálculo e designações. 

 

 

 

 

 

Figura 5 Identificação das variáveis independentes 

Variáveis Proxys Indicador Fórmula cálculo 

Vantagem fiscal VF Depreciações e benefícios 

fiscais 

Depreciações + benefícios fiscais

Ativo total líquido
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Rendibilidade REND Rendibilidade do Ebitda Ebitda

Ativo total líquido
 

Composição 

Ativo 

CA Composição Ativo Ativo Tangivel

Ativo total líquido
 

Dimensão DIM Ativo total líquido Log(ativo total líquido) 

Crescimento CRES Taxa de Crescimento do ATL ATLn-ATLn-1

ATLn-1

 

Risco de negócio RN Coeficiente de variação volume 

de negócios 

Desvio padrão volume negócios

Média volume de negócios
 

Antiguidade ANT idade Nº de anos de atividade 

Regime fiscal ALTFISC Gastos de financiamento líquido Gastos de financiamento liquido 

Capital investido
 

 

 

4.4 Metodologia 

4.4.1 Técnica de recolha de informação 

Para recolher a informação amostral utilizou-se a informação financeira das empresas 

cotadas em bolsa, Euronext Lisbon, para o período de 2010 a 2014, da base de dados SABI - 

System Analysis of Iberian Sheet. A análise estatística tem como suporte o programa 

informático de análise econométrica, EViews 7. 

A amostra que serve de base para o presente estudo é composta por 52 empresas do total 

de 54 empresas que integram a Euronext Lisbon. A metodologia de análise de dados utilizada 

é a de modelos com dados em painel, já que estes permitem fazer uma análise quantitativa das 

relações entre as variáveis apresentadas, juntando dados temporais e seccionais no mesmo 

modelo. 

 

 

4.4.2 Estatísticas descritivas 
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Na Figura 6 apresentam-se algumas estatísticas descritivas para a variável 

endividamento, mais concretamente, a média, o desvio padrão e os extremos, para as 52 

empresas da Euronext Lisbon, no horizonte temporal dos cinco anos em estudo. 

Figura 6 Estatísticas descritivas para as variáveis: EG, ECP e EMLP 

 EG ECP EMLP 

 2010- 

2014 

2010 - 

2012 

2013- 

2014 

2010- 

2014 

2010 –

2012 

2013- 

2014 

2010- 

2014 

2010 - 

2012 

2013- 

2014 

Média 0,422 0,409 0,447 0,224 0,213 0,239 0,233 0,224 0,246 

Máximo 3,975 2,700 3,975 2,354 0,981 2,354 2,215 2,020 2,215 

Mínimo 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Desvio Padrão 0,40 0,320 0,517 0,266 0,205 0,338 0,243 0,220 0,276 

 

De acordo com os resultados apresentados, observa-se que o endividamento médio geral 

das empresas em estudo, para os anos de 2010 a 2014, é de 42,2%.  

Analisando a série temporal dos anos de 2013 a 2014, anos da alteração ao regime fiscal 

pelo art.º 67.º do CIRC, verifica-se que o endividamento geral das empresas em estudo 

aumentou relativamente aos anos anteriores, situando-se em 44,7%. Assim, um dos objetivos 

subjacentes à reforma fiscal de 2013, promover a redução do endividamento excessivo das 

empresas, não se verifica, nesta amostra, nos dois anos iniciais da reforma.  

Na secção seguinte, analisa-se o comportamento das diferentes variáveis, em conjunto, 

no modelo, com o objetivo de obter conclusões mais precisas sobre a alteração dos limites ao 

endividamento na estrutura de capital das empresas. 

 

 

4.4 Modelo com dados em painel 

Com a análise de regressão pretende estudar-se o efeito que as diversas variáveis 

independentes exercem sobre o comportamento da variável dependente, o endividamento. 

Neste trabalho, foram estimados modelos para dados em painel que juntam dados temporais e 
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seccionais, o que permite explorar em simultâneo, variações das variáveis ao longo do tempo e 

entre diferentes empresas. Consideraram-se três modelos com dados em painel uma vez que, 

para representar o rácio de endividamento, foram admitidos três indicadores, o endividamento 

geral, o de curto prazo e o de médio e longo prazo. Inicialmente estimaram-se os modelos para 

o período de cinco anos, mais concretamente para o período de 2010 a 2014. Para inferir sobre 

o impacto do regime fiscal ao endividamento das empresas portuguesas na estrutura de capital, 

estimaram-se ainda os três modelos para o período de 2010 a 2012, que corresponde ao período 

anterior à alteração fiscal, e para o período de 2013 a 2014.   

Considerem-se então os seguintes modelos: 

1. 𝐸𝐺𝑖𝑡 =  𝜎𝑖 +  𝛽1𝑉𝐹𝑖𝑡 + 𝛽2𝑅𝐸𝑁𝐷𝑖𝑡 + 𝛽3𝐶𝐴𝑖𝑡 + 𝛽4𝐷𝐼𝑀𝑖𝑡 + 𝛽5𝐶𝑅𝐸𝑆𝑖𝑡 + 𝛽6𝑅𝑁𝑖𝑡 +

𝛽7𝐴𝑁𝑇𝑖𝑡 + 𝛽8𝐴𝐿𝑇𝐼𝑆𝐶𝑖𝑡 +  𝜇𝑖𝑡 

2. 𝐸𝐶𝑃𝑖𝑡 =  𝜃𝑖 + 𝛼1𝑉𝐹𝑖𝑡 + 𝛼2𝑅𝐸𝑁𝐷𝑖𝑡 + 𝛼3𝐶𝐴𝑖𝑡 + 𝛼4𝐷𝐼𝑀𝑖𝑡 + 𝛼5𝐶𝑅𝐸𝑆𝑖𝑡 + 𝛼6𝑅𝑁𝑖𝑡 +

𝛼7𝐴𝑁𝑇𝑖𝑡 + 𝛼8𝐴𝐿𝑇𝐹𝐼𝑆𝐶𝑖𝑡 +  𝜇𝑖𝑡 

3. 𝐸𝑀𝐿𝑃 = 𝜏𝑖 + 𝛾1𝑉𝐹𝑖𝑡 + 𝛾2𝑅𝐸𝑁𝐷𝑖𝑡 + 𝛾3𝐶𝐴𝑖𝑡 + 𝛾4𝐷𝐼𝑀𝑖𝑡 + 𝛾5𝐶𝑅𝐸𝑆𝑖𝑡 + 𝛾6𝑅𝑁𝑖𝑡 +

𝛾7𝐴𝑁𝑇𝑖𝑡 + 𝛾8𝐴𝐿𝑇𝐹𝐼𝑆𝐶𝑖𝑡 + 𝜇𝑖𝑡, 

onde i = 1,…,52, t = 1,…,5 e µ denota o termo de erro. As variáveis incluídas no modelo foram 

descritas na Figura 5. 

Para averiguar qual dos métodos de estimação é o mais adequado para cada caso, 

efetuaram-se alguns testes estatísticos, para um nível de significância de 5%. Nos modelos 

agregados “pooled”, a estimação é feita assumindo que os parâmetros do modelo são comuns 

para todas as empresas, que parece ser uma hipótese demasiado restritiva. Deste modo, optou-

se apenas por efetuar o teste de Hausman para decidir qual dos modelos é o mais apropriado, 

se o de efeitos aleatórios se o de efeitos fixos, cujos resultados se apresentam na Figura 7. 

 

Figura 7 Resultado Teste Hausman 
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Valor de Prova EG ECP EMLP 

2010 - 2014 0,0001 0,0003 0,0873 

2010 - 2012 0,0149 0,0000 0,0111 

2013 - 2014 0,0000 0,3119 0,0001 

 

Para a regressão cuja variável dependente é o EG e, para o período de 2010 a 2014, 

obtém-se um valor de prova igual a 0,0001, portanto, a decisão é rejeitar a hipótese nula de que 

o modelo de efeitos aleatórios é o mais apropriado. Relativamente aos períodos de 2010 a 2012 

e de 2013 a 2014 obtiveram-se valores de prova iguais a 0,0149 e 0,0000, respetivamente, pelo 

que as conclusões são similares.  

Considerando as regressões cuja variável a explicar é ECP e, para os períodos de 2010 

a 2014 e de 2013 a 2014, obtiveram-se valores de prova iguais a 0,0003 e 0,0000, 

respetivamente, concluindo-se que os modelos de efeitos fixos são, nestes casos, mais 

apropriados. Para o período de 2010 a 2012 obteve-se um valor de prova de 0,3119, portanto, 

a decisão é não rejeitar o modelo com efeitos aleatórios. 

Finalmente, considerando a variável dependente EMLP e, agora para os períodos de 

2010 a 2012 e de 2013 a 2014, os valores de prova associados ao teste de Hausman são 0,0111 

e 0,0001, respetivamente, concluindo-se pela escolha de modelos de efeitos fixos. Para o 

período de 2010 a 2014 obteve-se um valor de prova igual a 0,0873, portanto, a decisão é não 

rejeitar o modelo com efeitos aleatórios. 

Como para a maioria dos casos se rejeitou o modelo com efeitos aleatórios, para um 

nível de 5%, assumiu-se estimar todos os modelos com base no método de efeitos fixos. 

 

4.5 Discussão de resultados 

Para se poder avaliar as hipóteses de investigação, começou-se por efetuar uma 

comparação dos sinais das estimativas dos coeficientes de regressão associados às variáveis 

independentes com os sinais esperados. Analisou-se, também, a significância estatística de cada 
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variável independente, através da comparação do valor de prova com o nível de significância 

estatística de 5%. Analisou-se ainda a capacidade global do modelo através do coeficiente de 

determinação ajustado.  

Apresentam-se, na Figura 8, os resultados da estimação dos modelos dos determinantes 

da estrutura de capital e relação esperada com as variáveis dependentes. 

Figura 8 Modelo com dados em painel para as variáveis no período 2010 a 2014  

Variáveis sinal EG ECP EMLP 

 Esperado �̂� sinal Valor  

prova 

�̂� Sinal Valor 

prova 

�̂� sinal Valor 

prova 

Α  1,851 + 0,2842 0,338 + 0,8075 1,633 + 0,2455 

VF - 0,200 - 0,8337 1,490 - 0,0556 0,968 + 0,2154 

REND - 0,379 - 0,0829 0,010 + 0,9529 0,326 - 0,0723 

CA + 0,578 + 0,5426 0,692 + 0,3675 0,093 - 0,9032 

DIM + 0,266 - 0,3879 0,082 - 0,7403 0,214 - 0,3954 

CRES + 0,131 - 0,1490 0,114 - 0,1208 0,039 - 0,5946 

RN - 0,018 + 0,8227 0,060 + 0,3590 0,030 - 0,6538 

ANT + 0,000 - 0,9654 0,006 + 0,4780 0,006 - 0,5352 

ALTFISC + 3,630 + 0,0018 3,220 + 0,0008 1,078 + 0,2550 

R-squared 

Adjusted R-

square 

 0,842 

 

0,785 

  0,758 

 

0,670 

  0,694 

 

0,585 

  

 

 

 

O modelo apresenta para o período temporal 2010 a 2014 uma qualidade de ajustamento 

elevada e, globalmente, obtém significância estatística uma vez que os coeficientes de 

determinação são significativos.  

 Neste estudo, o comportamento da variável dependente EG é explicado em 78,5% pelas 

variáveis independentes. Para a explicação do comportamento das variáveis dependentes ECP 

e EMPL, as variáveis independentes contribuem em 67% e 58,5%, respetivamente. 
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A variável dimensão apresenta um efeito negativo sobre o EG, ECP e EMLP 

contrariando o sinal esperado, contudo, este resultado foi encontrado em estudos como (Titman 

e Wessels, 1988), (Augusto, 1996), (Gama, 1999), (Júnior, 2012), (Gomes, 2013), (Fernandes, 

2014). Assim, faz sentido a relação obtida, que quando a dimensão aumenta o nível de 

endividamento diminui, pois devido à dificuldade de acesso ao crédito a empresa recorre ao 

aumento do valor do capital próprio para financiamento dos seus investimentos, sendo estes 

aumentos provenientes em parte dos lucros obtidos em consequência do crescimento da 

empresa. No presente estudo, o coeficiente estimado da variável dimensão é de -0,266 quando 

se considera a variável EG, mas esta variável independente não é estatisticamente significativa 

a 5%, evidenciando pouca relevância de poder explicativo no nível de endividamento. Os 

resultados rejeitam a hipótese H4. 

A variável crescimento apresenta um efeito negativo no endividamento, o que encontra 

suporte na teoria da agência, nomeadamente nos estudos teóricos de Jensen (1986) e (Rajan e 

Zingales (1995) contrariando a relação esperada. O coeficiente estimado do crescimento 

apresenta o valor de -0,131 no endividamento geral (EG) e o valor de prova é superior a 5%, 

não evidenciando poder explicativo no nível do endividamento geral, acontecendo a mesma 

significância no endividamento de médio e longo prazo (EMLP). Os resultados não suportam 

a hipótese H5. Magalhães (2012) encontrou uma relação negativa e estatisticamente 

significativa entre a variável oportunidade de crescimento e o endividamento de curto prazo. 

Ribeiro (2015) encontrou uma relação negativa e estatisticamente não significativa entre a 

variável e o endividamento à semelhança do encontrado no modelo. 

A variável risco de negócio pretende verificar o impacto do risco no endividamento, 

encontra-se evidência capaz de suportar a hipótese H6, o risco de negócio está negativamente 

relacionado com o nível de endividamento para o caso do endividamento de MLP, resultado 

este consistente com o de vários autores, nomeadamente Castanias (1983) e Chung (1993). 
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Contudo, os resultados obtidos mostram uma relação positiva entre o risco e o EG e o ECP, 

contrariamente ao esperado, mas em concordância com os resultados obtidos por Kim e 

Sorensen (1986) e Bradley et al. (1984). À variável risco de negócio está associado um 

coeficiente estimado de 0,018, não significativamente relevante para o modelo.  

A variável antiguidade não é estatisticamente significativa para a explicação do 

comportamento do endividamento no modelo testado. A relação encontrada é contrária à 

esperada quanto ao EG e EMLP, e não foi encontrada evidência capaz de suportar a hipótese 

H7. Vários foram os autores que encontraram, igualmente, uma relação negativa entre estas 

variáveis, como sejam (Myers, 1984), (Gama, 1999), (Vieira e Novo, 2010), (Serrasqueiro et 

al., 2011). Pode então concluir-se que, as empresas com mais idade têm mais reservas de capital 

e, seguindo a teoria da pecking order, é natural que estas sejam menos propensas a endividarem-

se externamente. Gama (1999) acrescenta, ainda, que esta relação negativa da idade com o 

endividamento pode resultar do facto de que as empresas com maior idade já serem conhecidas 

no mercado, o que facilita a obtenção de financiamento através de capitais próprios. 

A variável vantagens fiscais para além das resultantes do endividamento apresenta uma 

relação negativa, em concordância com os resultados apresentados por DeAngelo e Masuli, 

(1980) e Gama (1999), exceto no endividamento de MLP que segue os resultados de Bradley, 

Jarrel e Kim (1984), e Titman e Wessels (1988), ou seja, uma relação positiva entre o nível de 

endividamento e a variável vantagens fiscais não resultantes do endividamento. O coeficiente 

de regressão estimado assume o valor de -0,200 na explicação da variação do endividamento 

geral (EG), e para o endividamento ECP de -1,490, tendo-se que a variável é relevante a 10%. 

A relação negativa mostra que a empresa tende a diminuir o seu nível de endividamento à 

medida que aumentam as vantagens fiscais para além das resultantes do endividamento, 

validando assim, a hipótese H1. 
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Observando o comportamento da variável rendibilidade, verifica-se a existência de uma 

evidente relação negativa com as variáveis EG e EMLP. Os coeficientes de regressão estimados 

associados à variável tomam os valores de -0,379 e -0,32, respetivamente. Assim, este estudo 

vai ao encontro dos resultados obtidos por (Harris e Raviv, 1991), (Rajan e Zingales, 1995), 

(Augusto, 1996), (Jorge e Armada, 2001), (Fama e French, 2002), (Rogão, 2006), (Vieira e 

Novo, 2010), (Serrasqueiro et al., 2011), (Júnior, 2012), (Magalhães, 2012), (Gomes, 2013), 

(Fernandes, 2014), que evidenciaram uma influência negativa da rendibilidade sobre o nível de 

endividamento das empresas. Esta variável apresenta relevância estatística para a explicação 

global do modelo. 

Desta forma, conclui-se que as empresas mais rentáveis optam preferencialmente pelo 

recurso aos lucros gerados internamente como fonte de financiamento, tal como previsto pela 

teoria da pecking order proposta por Myers (1984) e Myers e Majluf (1984). É assim validada 

a hipótese H2.  

Os resultados obtidos para a variável composição do ativo confirmam a relação 

esperada, positiva, entre a tangibilidade e o nível de endividamento EG e ECP. Os valores 

estimados dos coeficientes, quando se consideram as variáveis dependentes EG e o ECP, são 

0,578 e 0,692, respetivamente. Relativamente ao endividamento MLP, a relação encontrada é 

negativa, à semelhança de autores como Jensen e Meckling (1976) e Myers (1977), Gama 

(1999), Vieira e Novo (2010), contrariando a teoria de que as empresas com maior tangibilidade 

dos ativos recorrem mais ao endividamento. No entanto, note-se que a variável não é 

estatisticamente significativa para a explicação do modelo.  

Por último, relativamente à nova variável de estudo, alteração fiscal do limite ao 

endividamento, pelo art.º 67.º do CIRC, a relação obtida é igual à esperada, positiva, isto é, o 

endividamento e a poupança fiscal, relativa à dedutibilidade dos gastos de financiamento 

variam no mesmo sentido. O coeficiente estimado associado à variável apresenta os valores 
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3,63, 3,22 e 1,08 na explicação do comportamento da variável dependente endividamento geral, 

curto e médio e longo prazo respetivamente, sendo estatisticamente a mais significativa para o 

modelo.  

No entanto, o que pretende aferir-se é se a alteração imposta pela Lei do OE de 2013, 

de limite à dedução dos gastos de financiamento líquido está a provocar uma alteração na 

estrutura de endividamento das empresas, ou seja, diminuição do excesso de endividamento, 

sendo esse o objetivo da alteração fiscal. Para tal, dividiu-se a série temporal em duas, uma para 

o período antes da alteração fiscal e outra para o período pós a alteração fiscal. O período 

referente à alteração abrange apenas dois anos fiscais, sendo por isso, um estudo exploratório. 

Interessa, como pista de investigação futura, alargar a análise a um período mais longo. 

Apresentam-se, na Figura 9, os resultados das três regressões relativamente à variável 

independente ALTFISC. 

Figura 9 Resultados das três regressões para a variável ALTFISC  

Serie Sinal EG ECP EMLP 

ALTFISC esperado �̂� sinal Valor 

prova 

�̂� sinal Valor 

prova 

�̂� sinal Valor 

prova 

2010 - 2014 + 3,63 + 0,0018 3,22 + 0,0008 1,08 + 0,2550 

2010 - 2012 + 1,87 + 0,2317 2,73 + 0,0029 0,10 + 0,9434 

2013 - 2014 + 5,46 + 0,0002 3,76 - 0,0482 9,35 + 0,0008 

 

Como se constata na Figura 9, a variável alteração do regime fiscal ao endividamento, 

nos anos em que ocorreu a alteração fiscal, é a mais relevante, apresentando os coeficientes 

estimados valores superiores comparativamente aos anos anteriores à alteração fiscal. De referir 

também, que a variável ALTFISC apresenta maior significância estatística nas regressões em 

que as variáveis dependentes são EG e EMLP. No entanto, sendo apenas dois anos em estudo 

e existindo o regime transitório até 2016, as empresas estarão a ajustar a sua estrutura financeira. 

A relação encontrada para a variável ALTFISC e o endividamento de curto prazo é 

contrária à esperada, todavia, estatisticamente não é tão significativa para o modelo 
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comparativamente com a significância estatística nas outras duas regressões. Esta relação 

fortalece a ideia que as empresas estão a ajustar a sua estrutura de endividamento e que, não 

são decisões meramente pontuais, mas antes estruturais que só produzirão efeito após o 

términus do regime transitório previsto, aquando da alteração do regime fiscal dos limites ao 

endividamento. 

 

5. Conclusões 

O objetivo do presente estudo foi analisar a influência da alteração do regime fiscal do 

artigo 67.º do CIRC – limites ao endividamento – na estrutura de capital das empresas 

portuguesas.  

Analisados os modelos com dados em painel, estimados com base no método de efeitos 

fixos, concluiu-se que, das variáveis incluídas no modelo (vantagem fiscal para além do 

endividamento, rendibilidade, composição do ativo, dimensão, crescimento, risco, antiguidade 

e alteração do regime fiscal), a variável mais relevante no endividamento das empresas em 

estudo, foi a alteração do regime fiscal, isto é, foi a variável que mais influenciou a estrutura de 

capital das empresas portuguesas. 

Assim, pode-se concluir que a fiscalidade influencia a estrutura de capital das empresas 

portuguesas, seguindo-se, em hierarquia de relevância, a rendibilidade e o crescimento. Mais, 

os resultados destas duas variáveis independentes revelaram uma relação negativa com a 

variável dependente, o endividamento, suportando a abordagem da teoria pecking order. Na 

base da pirâmide, encontrou-se o risco de negócio e a antiguidade, cuja relação com o 

endividamento é quase irrelevante, pois alterações nestas variáveis independentes traduzem-se 

em residuais impactos no endividamento das empresas.  

Relativamente ao objetivo da reforma fiscal de 2013, promover a capitalização das 

empresas (ou desincentivar o recurso a capitais alheios), tal não se verificou nos anos da 
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introdução da alteração fiscal, ao invés, o nível de endividamento aumentou. Todavia, entende-

se que a situação é justificada pelo regime transitório do art.º 67.º nº1 alínea b) do CIRC, e as 

empresas estarão, por ventura, a adaptar as suas estruturas de capital até ao ano 2016, ano em 

que termina o regime transitório do artigo 67.º do CIRC.    

O presente estudo apresenta algumas limitações, nomeadamente a dimensão da amostra 

e o período estudado que, além de ser relativamente curto, coincidiu com o início da alteração 

fiscal e com o regime de transição aos limites de dedução dos encargos ao endividamento. Estes 

dois motivos sugerem que os resultados sejam interpretados com algum cuidado, bem como 

incentivam à realização de novo estudo no final do regime fiscal transitório.  

Como perspetivas de investigação futura, sugere-se, ainda, a utilização de um período 

de tempo mais alargado, bem como a inclusão de um maior número de empresas na amostra, 

nacionais e internacionais, por forma a contribuir para a investigação num sentido mais amplo. 
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