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Resumo 

A estrutura de capital das empresas pode ser influenciada por diversos fatores, externos 

e internos, isto é, variáveis macroeconómicas e empresariais. Não obstante os 

determinantes da estrutura de capital serem um tema amplamente discutido na literatura 

financeira, e se registar progressão na explicação das decisões relativas à estrutura de 

capital ao longo das últimas décadas, (Bayrakdaroğlu, Ege & Yazıcı, 2013), a questão 

acerca dos determinantes continua ainda não resolvida (Cole, 2013). 

As decisões das empresas em relação à estrutura de capital estão relacionadas com 

variáveis macroeconómicas, especificamente a eficácia das instituições legais, 

financeiras e políticas de um país (Gungoraydinoglu & Öztekin, 2011), as quais diferem 

entre regiões (Palacín-Sánchez, Ramírez-Herrera & DiPietro, 2013). Aquelas são mais 

importantes do que outros fatores, como o setor de atividade (Fan, Titman & Twite, 

2012). Öztekin (2015) destaca a influência das características dos países na estrutura 

de capital de longo prazo das empresas.  

Porém, a influência das variáveis macroeconómicas na estrutura de capital das 

empresas não tem sido unanime entre os estudos desenvolvidos. Estes têm sido 

aplicados a países desenvolvidos e em desenvolvimento. Relativamente a estes últimos 

destacam-se: Booth, Aivazian, Demirguc-Kunt e Maksimovic (2001); Chakraborty 

(2010); Espinosa, Maquieira, Vieito e Gonzalez (2012); Buvanendra, Sridharan e 

Thiyagarajan (2017); Khémiri e Noubbigh (2018); e Cardoso e Pinheiro (2020). 

Outros estudos foram aplicados a países desenvolvidos (Titman & Wessels, 1988; Rajan 

& Zingales, 1995; Graham & Harvey, 2001; Frank & Goyal, 2009; Serrasqueiro & 

Caetano, 2013; Graham, Leary & Roberts, 2015; Matias & Serrasqueiro, 2017; Neves, 

Serrasqueiro & Hermano, 2020. 

É ainda de salientar que outros estudos foram aplicados simultaneamente a países 

desenvolvidos e em desenvolvimento (Beck, Demirgüç-Kunt, & Maksimovic, 2008; De 

Jong, Kabir & Nguyen, 2008; Kayo & Kimura, 2011; Cho, Ghoul, Guedhami & Suh, 2014; 

Tomschik, 2015; Pindado, Requejo & Rivera, 2017; Kalisiak, 2018; Zafar, Wongsurawat 

& Camino, 2019; Neves, Serrasqueiro & Hermano, 2020). 

Para além das variáveis macroeconómicas, a estrutura de capital é também influenciada 

pelas variáveis empresariais. De acordo com Jõeveer (2013), os fatores específicos da 

empresa explicam a maior parte da variação na alavancagem. Alguns estudos têm 

incidido também sobre a análise do impacto de diversas características empresariais na 
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estrutura de capital das empresas (Titman & Wessels, 1988; Harris & Raviv, 1991; 

Berger & Udell, 1998; Dalbor & Upneja, 2002; Fama & French, 2002; Frank & Goyal, 

2003; Sogorb-Mira, 2005; Lopez-Gracia & Sogorb-Mira, 2008; La Rocca, La Rocca, 

Gerace & Smark, 2009; Couto & Ferreira, 2010; Vieira & Novo, 2010; Karadeniz, Kandir, 

Iskenderoglu & Onal, 2011; Serrasqueiro, 2011; Serrasqueiro & Nunes, 2012; Torluccio, 

2012; Kühnhausen & Stieber, 2014; Faccio & Xu, 2015; DeLuca, 2015; Panagiotis, 2016; 

Buvanendra, Sridharan & Thiyagarajan, 2016; Cohn, Titman & Twite, 2017; Dalbor & 

Lee, 2017; Nun & Jang, 2017; Vo, 2017; Li & Islam, 2019; Moradi & Paulet, 2019; e 

Sohrabi & Movaghari, 2020  

O setor do turismo tem registado um crescimento notável ao longo dos últimos anos, 

não só em termos internacionais, mas também nacionais, nomeadamente até ao ano 

de 2019. Neste ano, o número de chegadas a Portugal de turistas não residentes atingiu 

24,6 milhões, correspondendo a um crescimento de 7,9% face ao ano anterior, superior 

ao verificado em 2018 (+7,5%) (INE, 2020). 

No referido ano estavam em funcionamento 7.155 estabelecimentos de alojamento 

turístico (hotéis, hotéis-apartamentos, apartamentos e aldeamentos turísticos, pousadas 

e quintas da Madeira, turismo no espaço rural/habitação e alojamento local com 10 ou 

mais camas), campismo e colónias de férias e pousadas da juventude) (+19,2%) (INE, 

2020). 

Os meios de alojamento turístico registaram 29,5 milhões de hóspedes, os quais 

implicaram 77,8 milhões de dormidas, o que correspondeu a aumentos de 7,4% e 4,3%, 

respetivamente (+5,1% e +3,3% em relação a 2018). As dormidas nos estabelecimentos 

de alojamento turístico totalizaram 70,2 milhões (+4,6%, após +3,2% em 2018). Nos 

parques de campismo, as dormidas ascenderam a 6,9 milhões (+1,5%, após +4,0% em 

2018) e nas colónias de férias e pousadas da juventude atingiram 722,1 mil (+3,9%; -

0,2% em 2018) (INE, 2020). 

O mercado interno assegurou 26,1 milhões de dormidas, correspondendo a 33,6% do 

total registando um crescimento de 5,9% em 2019 (+6,0% em 2018). As dormidas dos 

mercados externos aumentaram 3,5% (+2,0% em 2018) e atingiram 51,7 milhões de 

dormidas (66,4% do total). Contudo, em 2019, a estada média (2,64 noites) reduziu-se 

2,9% (-1,5% no caso dos residentes e -3,5% no de não residentes) (INE, 2020). 

Os proveitos totais nos estabelecimentos de alojamento turístico (hotelaria, alojamento 

local e turismo no espaço rural/habitação) ascenderam a 4,3 mil milhões de euros 

(+7,8%), e os de aposento a 3,2 mil milhões de euros (+7,9%), registando uma 

diminuição face ao ano anterior (+8,1% e +9,1%, respetivamente) (INE, 2020). 
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É também de salientar que no ano de 2019, o saldo da rubrica de Viagens e Turismo da 

Balança de Pagamentos registou um aumento de 5,3% (INE, 2020). 

Como se pode verificar, o setor do alojamento tem assistido a um desenvolvimento 

significativo, sendo aquele objeto de estudo de vários autores (Karadeniz, Kandir, 

Balcilar & Onal, 2009; Karadeniz, Kandir, Iskenderoglu & Onal, 2011; Devesa e Esteban, 

2011; deRoos, Liu, Quan & Ukhov, 2014; Jareño & González, 2014; Singh, Raab, Mayer 

& Singh, 2014; Kizildag, 2015; Serrasqueiro & Nunes, 2014; Pacheco & Tavares, 2017).  

Dada a evolução positiva que o setor do alojamento tem registado nos últimos anos, 

mais especificamente até ao ano de 2019, constituindo um dos principais setores de 

atividade económica, nomeadamente em Portugal, o presente estudo tem como objetivo 

identificar as variáveis macroeconómicas e empresariais determinantes da estrutura de 

capital das PME e grandes empresas pertencentes ao referido setor. Constitui 

igualmente objetivo deste estudo, fazer uma análise comparativa da influência das 

variáveis macroeconómicas e empresariais entre os dois tipos de empresas. Para o 

efeito foi utilizada uma amostra de 7.924 empresas pertencentes ao setor do alojamento, 

localizadas em Portugal (Continental e Ilhas), o que conduziu a 37.648 observações; o 

período de estudo foi compreendido entre os anos de 2010 e 2019, num total de 10 

anos. 

Os dados recolhidos, com recurso à base de dados SABI (Sistema de análise de 

balanços ibéricos), foram posteriormente tratados no programa econométrico STATA. 

Para o efeito recorreu-se à análise de dados em painel. 

Através dos dados obtidos pode-se verificar que as variáveis macroeconómicas e 

empresariais têm implicações distintas na estrutura de capital das PME e grandes 

empresas do setor do alojamento, medida através dos indicadores de endividamento 

(de curto prazo, de longo prazo e total).  

O presente trabalho analisa o impacto das variáveis macroeconómicas e empresariais 

na estrutura de capital das PME e grandes empresas de alojamento em Portugal, e 

estabelece a comparação entre aqueles dois tipos de empresas, facto pelo qual se 

destaca dos demais apresentados até agora e que sejam do nosso conhecimento.  

Os resultados obtidos permitiram concluir que as variáveis macroeconómicas e 

empresariais exercem influência distinta na estrutura de capital, medida através dos 

indicadores de endividamento de curto prazo, longo prazo e total, das PME e grandes 

empresas pertencentes ao setor do alojamento. 

 



5 
 

Palavras-chave: Estrutura de capital, financiamento, variáveis macroeconómicas e 

empresariais 

 

 

Abstract 

 

Key words:  

 

 

1. Introdução 

A estrutura de capital das empresas pode ser influenciada por diversos fatores, externos 

e internos, isto é, variáveis macroeconómicas e empresariais. Não obstante os 

determinantes da estrutura de capital serem um tema amplamente discutido na literatura 

financeira, e se registar progressão na explicação das decisões relativas à estrutura de 

capital ao longo das últimas décadas, (Bayrakdaroğlu, Ege & Yazıcı, 2013), a questão 

acerca dos determinantes continua ainda não resolvida (Cole, 2013). 

As decisões das empresas em relação à estrutura de capital estão relacionadas com 

variáveis macroeconómicas, especificamente a eficácia das instituições legais, 

financeiras e políticas de um país (Gungoraydinoglu & Öztekin, 2011), as quais diferem 

entre regiões (Palacín-Sánchez, Ramírez-Herrera & DiPietro, 2013). Aquelas são mais 

importantes do que outros fatores, como o setor de atividade (Fan, Titman & Twite, 

2012). Öztekin (2015) destaca a influência das características dos países na estrutura 

de capital de longo prazo das empresas.  

Porém, a influência das variáveis macroeconómicas na estrutura de capital das 

empresas não tem sido unanime entre os estudos desenvolvidos. Estes têm sido 

aplicados a países desenvolvidos e em desenvolvimento. Relativamente a estes últimos 

destacam-se: Booth, Aivazian, Demirguc-Kunt e Maksimovic (2001); Chakraborty 

(2010); Espinosa, Maquieira, Vieito e Gonzalez (2012); Buvanendra, Sridharan e 

Thiyagarajan (2017); Khémiri e Noubbigh (2018); e Cardoso e Pinheiro (2020). 

Outros estudos foram aplicados a países desenvolvidos (Titman & Wessels, 1988; Rajan 

& Zingales, 1995; Graham & Harvey, 2001; Frank & Goyal, 2009; Serrasqueiro & 
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Caetano, 2013; Graham, Leary & Roberts, 2015; Matias & Serrasqueiro, 2017; Neves, 

Serrasqueiro & Hermano, 2020. 

É ainda de salientar que outros estudos foram aplicados simultaneamente a países 

desenvolvidos e em desenvolvimento (Beck, Demirgüç-Kunt, & Maksimovic, 2008; De 

Jong, Kabir & Nguyen, 2008; Kayo & Kimura, 2011; Cho, Ghoul, Guedhami & Suh, 2014; 

Tomschik, 2015; Pindado, Requejo & Rivera, 2017; Kalisiak, 2018; Zafar, Wongsurawat 

& Camino, 2019; Neves, Serrasqueiro & Hermano, 2020). 

Para além das variáveis macroeconómicas, a estrutura de capital é também influenciada 

pelas variáveis empresariais. De acordo com Jõeveer (2013), os fatores específicos da 

empresa explicam a maior parte da variação na alavancagem. Alguns estudos têm 

incidido também sobre a análise do impacto de diversas características empresariais na 

estrutura de capital das empresas (Titman & Wessels, 1988; Harris & Raviv, 1991; 

Berger & Udell, 1998; Dalbor & Upneja, 2002; Fama & French, 2002; Frank & Goyal, 

2003; Sogorb-Mira, 2005; Lopez-Gracia & Sogorb-Mira, 2008; La Rocca, La Rocca, 

Gerace & Smark, 2009; Couto & Ferreira, 2010; Vieira & Novo, 2010; Karadeniz, Kandir, 

Iskenderoglu & Onal, 2011; Serrasqueiro, 2011; Serrasqueiro & Nunes, 2012; Torluccio, 

2012; Kühnhausen & Stieber, 2014; Faccio & Xu, 2015; DeLuca, 2015; Panagiotis, 2016; 

Buvanendra, Sridharan & Thiyagarajan, 2016; Cohn, Titman & Twite, 2017; Dalbor & 

Lee, 2017; Nun & Jang, 2017; Vo, 2017; Li & Islam, 2019; Moradi & Paulet, 2019; e 

Sohrabi & Movaghari, 2020  

O setor do turismo tem registado um crescimento notável ao longo dos últimos anos, 

não só em termos internacionais, mas também nacionais, nomeadamente até ao ano 

de 2019. Neste ano, o número de chegadas a Portugal de turistas não residentes atingiu 

24,6 milhões, correspondendo a um crescimento de 7,9% face ao ano anterior, superior 

ao verificado em 2018 (+7,5%) (INE, 2020). 

No referido ano estavam em funcionamento 7.155 estabelecimentos de alojamento 

turístico (hotéis, hotéis-apartamentos, apartamentos e aldeamentos turísticos, pousadas 

e quintas da Madeira, turismo no espaço rural/habitação e alojamento local com 10 ou 

mais camas), campismo e colónias de férias e pousadas da juventude) (+19,2%) (INE, 

2020). 

Os meios de alojamento turístico registaram 29,5 milhões de hóspedes, os quais 

implicaram 77,8 milhões de dormidas, o que correspondeu a aumentos de 7,4% e 4,3%, 

respetivamente (+5,1% e +3,3% em relação a 2018). As dormidas nos estabelecimentos 

de alojamento turístico totalizaram 70,2 milhões (+4,6%, após +3,2% em 2018). Nos 

parques de campismo, as dormidas ascenderam a 6,9 milhões (+1,5%, após +4,0% em 
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2018) e nas colónias de férias e pousadas da juventude atingiram 722,1 mil (+3,9%; -

0,2% em 2018) (INE, 2020). 

O mercado interno assegurou 26,1 milhões de dormidas, correspondendo a 33,6% do 

total registando um crescimento de 5,9% em 2019 (+6,0% em 2018). As dormidas dos 

mercados externos aumentaram 3,5% (+2,0% em 2018) e atingiram 51,7 milhões de 

dormidas (66,4% do total). Contudo, em 2019, a estada média (2,64 noites) reduziu-se 

2,9% (-1,5% no caso dos residentes e -3,5% no de não residentes) (INE, 2020). 

Os proveitos totais nos estabelecimentos de alojamento turístico (hotelaria, alojamento 

local e turismo no espaço rural/habitação) ascenderam a 4,3 mil milhões de euros 

(+7,8%), e os de aposento a 3,2 mil milhões de euros (+7,9%), registando uma 

diminuição face ao ano anterior (+8,1% e +9,1%, respetivamente) (INE, 2020). 

É também de salientar que no ano de 2019, o saldo da rubrica de Viagens e Turismo da 

Balança de Pagamentos registou um aumento de 5,3% (INE, 2020). 

Como se pode verificar, o setor do alojamento tem assistido a um desenvolvimento 

significativo, sendo aquele objeto de estudo de vários autores (Karadeniz, Kandir, 

Balcilar & Onal, 2009; Karadeniz, Kandir, Iskenderoglu & Onal, 2011; Devesa e Esteban, 

2011; deRoos, Liu, Quan & Ukhov, 2014; Jareño & González, 2014; Singh, Raab, Mayer 

& Singh, 2014; Kizildag, 2015; Serrasqueiro & Nunes, 2014; Pacheco & Tavares, 2017).  

Dada a evolução positiva que o setor do alojamento tem registado nos últimos anos, 

mais especificamente até ao ano de 2019, constituindo um dos principais setores de 

atividade económica, nomeadamente em Portugal, o presente estudo tem como objetivo 

identificar as variáveis macroeconómicas e empresariais determinantes da estrutura de 

capital das PME e grandes empresas pertencentes ao referido setor. Constitui 

igualmente objetivo deste estudo, fazer uma análise comparativa da influência das 

variáveis macroeconómicas e empresariais entre os dois tipos de empresas. Para o 

efeito foi utilizada uma amostra de 7.924 empresas pertencentes ao setor do alojamento, 

localizadas em Portugal (Continental e Ilhas), o que conduziu a 37.648 observações; o 

período de estudo foi compreendido entre os anos de 2010 e 2019, num total de 10 

anos. 

Os dados recolhidos, com recurso à base de dados SABI (Sistema de análise de 

balanços ibéricos), foram posteriormente tratados no programa econométrico STATA. 

Para o efeito recorreu-se à análise de dados em painel. 

Através dos dados obtidos pode-se verificar que as variáveis macroeconómicas e 

empresariais têm implicações distintas na estrutura de capital das PME e grandes 
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empresas do setor do alojamento, medida através dos indicadores de endividamento 

(de curto prazo, de longo prazo e total).  

O presente trabalho analisa o impacto das variáveis macroeconómicas e empresariais 

na estrutura de capital das PME e grandes empresas de alojamento em Portugal, e 

estabelece a comparação entre aqueles dois tipos de empresas, facto pelo qual se 

destaca dos demais apresentados até agora e que sejam do nosso conhecimento.  

Assim, este estudo encontra-se estruturado da seguinte forma: após a introdução, o 

ponto dois apresenta a revisão da literatura com as hipóteses associadas; no ponto três 

é explanada a metodologia, sendo seguidamente feita a análise de resultados. O estudo 

termina com a apresentação das conclusões. 

 

2. Revisão da literatura 

2.1. Variáveis macroeconómicas 

Vários estudos têm realçado o papel das variáveis macroeconómicas dos países onde 

as empresas se encontram situadas (Rajan & Zingales, 1998; Booth et al., 2001; Fan et 

al., 2012; Buvanendra, Sridharan & Thiyagarajan, 2016; Lindner, Klein & Schmidt, 2018; 

Demirci, Huang & Sialm, 2019; Goel, 2019; Zafar et al., 2019; Neves et al. 2020). 

O presente estudo destaca algumas variáveis macroeconómicas: inflação, crescimento 

do produto interno bruto, concentração bancária, dívida pública em % do PIB, 

investimento direto estrangeiro e direitos de propriedade. 

 

2.1.1 A 

2.2. Variáveis empresariais 

3. Metodologia 

 

A amostra é constituída por 5.921 Pequenas e Médias Empresas (PME), com 30.229 

observações, e 8 Grandes empresas, com 65 observações, ambas pertencentes ao setor 

do Alojamento. Os dados foram obtidos a partir da base de dados SABI (Sistema de 

análise de balanços ibéricos), e tratados posteriormente no programa informático 

econométrico STATA Statistics/Data Analysis.  

As observações registadas das PME distribuem-se da seguinte forma: 
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De modo a se conhecerem os determinantes da estrutura de capital das empresas, a 

nível macroeconómico e empresarial, foi utilizada a técnica econométrica de análise de 

dados em painel não balanceado, a qual pode ser definida como uma técnica que utiliza 

dados cruzados da dimensão temporal (Greene, 2003), bem como os efeitos das seções 

transversais (Wooldridge, 2002) para prever as relações económicas. 

 

 

 

4. Análise de Resultados 

As PME do setor do alojamento distribuem-se pelos vários distritos do país, com 

principal incidência nos distritos de Lisboa, Faro, Porto e Região Autónoma da Madeira, 

como se pode visualizar pela Tabela ???, ao passo que as Grandes empresas deste 

setor se localizam apenas nos centros mais movimentados: Lisboa, Faro, Madeira e 

Porto. 

 

 

          Total       30,229      100.00

                                                    

  Média Empresa          604        2.00      100.00

Pequena Empresa        3,153       10.43       98.00

   Microempresa       26,472       87.57       87.57

                                                    

       Dimensao        Freq.     Percent        Cum.

           Total       30,229      100.00

                                                     

       RAMadeira        1,725        5.71      100.00

        RAAçores        1,380        4.57       94.29

           Viseu        1,000        3.31       89.73

       Vila Real          514        1.70       86.42

Viana do Castelo          835        2.76       84.72

         Setúbal          904        2.99       81.96

        Santarém          903        2.99       78.97

           Porto        3,719       12.30       75.98

      Portalegre          393        1.30       63.68

          Lisboa        6,816       22.55       62.38

          Leiria        1,313        4.34       39.83

          Guarda          653        2.16       35.49

            Faro        4,465       14.77       33.33

           Évora          613        2.03       18.56

         Coimbra          948        3.14       16.53

  Castelo Branco          518        1.71       13.39

        Bragança          563        1.86       11.68

           Braga        1,186        3.92        9.82

            Beja          827        2.74        5.89

          Aveiro          954        3.16        3.16

                                                     

            sede        Freq.     Percent        Cum.
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5. Conclusões 

A estrutura de capital das empresas pode ser influenciada por diversos fatores, externos 

e internos, isto é, variáveis macroeconómicas e empresariais. Não obstante os 

determinantes da estrutura de capital serem um tema amplamente discutido na literatura 

financeira, a questão acerca dos determinantes continua ainda não resolvida (Cole, 

2013). 

As decisões das empresas em relação à estrutura de capital estão relacionadas com 

variáveis macroeconómicas, cuja influência não tem sido unanime entre os estudos 

desenvolvidos. 

Para além das variáveis macroeconómicas, a estrutura de capital é também influenciada 

pelas variáveis empresariais, as quais explicam a maior parte da variação na 

alavancagem (Jõeveer, 2013).  

O setor do turismo tem registado um crescimento notável ao longo dos últimos anos, 

não só em termos internacionais, mas também nacionais, nomeadamente até ao ano 

de 2019. No referido ano estavam em funcionamento 7.155 estabelecimentos de 

alojamento turístico em Portugal. Assim, o setor do alojamento tem assistido a um 

desenvolvimento significativo, sendo aquele objeto de estudo de vários autores 

(Karadeniz et al, 2009, 2011; Devesa e Esteban, 2011; deRoos et al, 2014; Jareño & 

González, 2014; Singh et al, 2014; Kizildag, 2015; Serrasqueiro & Nunes, 2014; 

Pacheco & Tavares, 2017).  

Dada a evolução positiva que o setor do alojamento tem registado nos últimos anos, 

mais especificamente até ao ano de 2019, constituindo um dos principais setores de 

atividade económica, nomeadamente em Portugal, o presente estudo teve como 

objetivo identificar as variáveis macroeconómicas e empresariais determinantes da 

estrutura de capital das PME e grandes empresas pertencentes ao referido setor. 

Constitui igualmente objetivo deste estudo, fazer uma análise comparativa da influência 

das variáveis macroeconómicas e empresariais entre os dois tipos de empresas.  

           Total           65      100.00

                                                     

       RAMadeira           10       15.38      100.00

           Porto            7       10.77       84.62

          Lisboa           37       56.92       73.85

            Faro           11       16.92       16.92

                                                     

            sede        Freq.     Percent        Cum.
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Os dados obtidos permitiram verificar que relativamente à idade média das PME 

pertencentes ao setor do alojamento, a mesma é de 19 anos, tendo a empresa mais 

antiga desta categoria 121 anos. A idade média das grandes empresas do alojamento 

é de 17 anos, sendo a empresa mais velha desta categoria constituída há 58 anos. 

No que concerne à tangibilidade média das PME, a mesma é de 58,2%, contra 40,3% 

das grandes empresas. Tal situação pode estar relacionada com o facto de algumas 

grandes empresas não possuírem diretamente as suas próprias instalações, sendo 

estas alugadas a outras empresas, muitas vezes pertencentes ao mesmo grupo 

económico. 

É de salientar que o crescimento médio das PME, ao longo dos anos em estudo, foi de 

53%, contra 6,6% das grandes empresas. Porém, no que concerne à rentabilidade, a 

situação é contrária, uma vez que enquanto a rentabilidade média das PME registou um 

valor negativo (-12,4%), a rentabilidade média verificada nas grandes empresas foi 

positiva (5,3%). 

Tanto o endividamento das PME como das grandes empresas é baseado 

essencialmente de longo prazo, sendo, contudo, o das PME superior (58,5% contra 

15,4%), o que significa que quer as PME, quer as grandes empresas, se socorrem de 

financiamento essencialmente para fazer face a investimentos. Porém, no caso das 

grandes empresas, o recurso ao crédito não é tão preponderante, uma vez que estas, 

muitas vezes, pertencem a grandes cadeias hoteleiras junto das quais se financiam.  

No que concerne ao financiamento de curto prazo, os valores médios apresentados por 

estes dois tipos de empresas não se mostram tão dispares (10,7% nas PME; 8% nas 

grandes empresas). 

A influência das variáveis macroeconómicas e empresariais na estrutura de capital das 

PME e grandes empresas do setor do alojamento foi distinta. Relativamente às PME, e 

no que concerne ao endividamento de curto prazo, as variáveis: dimensão, 

tangibilidade, crescimento, liquidez e benefício fiscal extra dívida são estatisticamente 

significativas, tendo esta última uma influência positiva no endividamento de curto prazo, 

e as outras variáveis uma influência negativa neste tipo de endividamento, facto que 

comprova a pouca apetência das empresas para se financiarem em termos do curto 

prazo.  

No caso das grandes empresas do setor do alojamento, relativamente ao endividamento 

de curto prazo, apenas as variáveis rentabilidade e benefício fiscal extra dívida são 

estatisticamente significativas, com impacto positivo naquele. 
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No caso das PME, enquanto as variáveis macroeconómicas: crescimento do PIB, 

inflação, e direitos de propriedade têm um impacto negativo no endividamento de curto 

prazo, a dívida pública, o investimento direto estrangeiro e a concentração bancária têm 

uma influência positiva. Nas grandes empresas, apenas a variável direitos de 

propriedade tem uma influência negativa, ao passo que as demais variáveis 

macroeconómicas têm uma influência positiva naquele tipo de endividamento. 

No endividamento de longo prazo, bem como no endividamento total, as variáveis 

dimensão, tangibilidade, crescimento e benefício fiscal extra dívida são estatisticamente 

significativas, no caso das PME, com impacto positivo nesta última e negativo nas três 

primeiras. No caso das grandes empresas, e no endividamento de longo prazo, bem 

como no endividamento total, apenas as variáveis tangibilidade e crescimento são 

estatisticamente significativas, tendo impacto positivos naqueles tipos de financiamento. 

Nas PME e grandes empresas, quer no endividamento de longo prazo, bem como no 

endividamento total, as variáveis macroeconómicas crescimento do PIB, inflação, 

investimento direto estrangeiro e concentração bancária têm um impacto positivo, 

enquanto a dívida pública em % do PIB e os direitos de propriedade têm um impacto 

negativo, pois quando a dívida pública aumenta, os financiadores preferem emprestar 

ao Estado do que às empresas, pois têm um retorno mais seguro. No que se refere aos 

direitos de propriedade, o aumento destes faz com que os responsáveis pelas empresas 

sejam mais prudentes na contratação de financiamento, devido ao receio de perda de 

controlo da empresa. 

Pretende-se que os resultados obtidos neste estudo sejam uteis para os agentes 

económicos pertencentes a este setor, bem como para as entidades Governamentais 

que definem as políticas. No caso dos agentes económicos, as empresas do setor do 

alojamento poderão gerir melhor as suas variáveis influentes na definição dos diversos 

tipos de endividamento, de modo a conseguirem obter um maior volume de 

financiamento, quando necessário, e com condições mais favoráveis. No caso das 

Entidades Governamentais, e tendo em consideração a influência das variáveis 

macroeconómicas, aquelas poderão definir formas de financiamento mais adequadas 

ao setor em estudo. 

Sugere-se que futuras investigações possam fazer a comparação em termos da 

estrutura de financiamento, e influência das variáveis macroeconómicas e empresariais, 

entre as PME e grandes empresas do setor do alojamento, noutros países onde este 

setor tenha relevância em termos económicos. 
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