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APRESENTAÇÃO 

 

Modelos de avaliação da performance financeira  

das empresas públicas  

 

Ndongala Manuel João Garcia 

 

A discussão no domínio dos modelos de avaliação das empresas públicas continua a 

suscitar diferentes percepções, comparações e opções quanto à selecção dos critérios 

e indicadores que devem ser utilizados no sector empresarial público. Empresas 

públicas apresentam problemas de baixo rendimento devido ao conflito existente, na 

sua estrutura de custos, entre os objectivos financeiros e os objectivos sociais. A 

presente abordagem procurou construir um modelo econométrico de avaliação da 

performance financeira das empresas públicas, reconhecendo os seus objectivos 

financeiros, o critério alocativo e os indicadores financeiros. Os resultados no modelo 

da regressão da performance financeira revelam a presença das premissas da teoria de 

pecking order, dada a significância estatística da variável rentabilidade operacional do 

activo, com sinal positivo, bem como do endividamento de curto prazo e do 

endividamento total, que evidenciaram uma relação negativa. O endividamento total 

obteve maior peso e foi ligeiramente mais significativo que o endividamento de curto 

prazo. A análise por sector de actividade mostrou também estar de acordo com a teoria 

do trade-off para o percentil de ordem 90, nos casos em que, nas empresas públicas, a 

deterioração da rentabilidade operacional do activo induziu o aumento do 

endividamento. Os resultados indicam que o modelo de efeito aleatório se adequa 

melhor aos dois modelos da performance financeira. O sector petrolífero foi o mais 

solvente de todos, na perspectiva do índice de (in) solvência de Altman, face aos índices 

de Kanitz e de Springate, embora o índice de (in) solvência de Altman tenha evidenciado 

que as empresas públicas insolventes são as que apresentam uma performance 

financeira negativa. O risco de insolvência financeira anual ou sectorial ficou visível no 

modelo da performance financeira que considera o endividamento de curto prazo para 

o percentil de ordem 10 em relação aos percentis de ordem 25, 50, 75 e 90. No modelo 

que inclui o endividamento total, este risco surge somente no percentil de ordem 10, em 

termos sectoriais. 

Palavras-chave: Performance financeira, rentabilidade, insolvência, avaliação, 

percentis.  



 

 
 

PRESENTATION 

 

The evaluation models of financial performance  

in state-owned-enterprises 

 

Ndongala Manuel João Garcia 

 

The discussion in the domain of the evaluation models of the Public Enterprises 

continues to raise different perceptions, comparisons and options regarding the selecting 

criteria and the indicators that should be used within the public business sector.  Public 

Enterprises shown problems of low income due to the existing conflicts in its structure of 

costs between financial and social objectives. The present approach sought to find an 

econometric model of evaluation of the financial performance of the Public Enterprises, 

recognising its financial objectives and the allocative criteria and the financial indicators. 

The results of the regression model of the financial performance measured by return on 

assets, revealed the presence of the premisses, of the “Pecking Order Theory”, due to 

the statistic significant of the variable operating return on assets, with a positive sign, 

alongside with the short - term the total indebtment, which evidenced a negative relation. 

The total indebtment got a higher weight and was slightly more significant than the short-

term indebtment.  The analysis by the sector shown as well being in accordance with the 

“Trade off Theory”, for the 90th order percentile, in the cases of the Public Enterprises 

the deterioration of the operating return on assets induced the increase of the 

indebtment. The results shown that the random effect model, is suitable for the two 

models of financial performance. The Oil Sector was the most solvent of them all, in the 

insolvency index prospective of “Altman” against the index of “Kanitz and Springate”, 

although the insolvency index of “Altman” has evidenced the insolvent Public Enterprises 

are ones that bring forward a negative financial performance.  The risk of annual or 

sectoral financial insolvency was visible in the model of the financial performance that 

considers that the short-term indebtment for the 10th order percentile, in relation to the 

25th, 50th, 75th and 90th order percentiles. In the model that includes the total 

indebtment, this risk comes only in the 10th order percentile, in sectoral terms.  

Keywords: financial performance, profitability, insolvency, valuation, quantile.  
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1. INTRODUÇÃO 

A configuração actual das empresas públicas exige uma reflexão crítica das diferentes 

abordagens na literatura, pelo facto de estas entidades serem transformadas em 

veículos de desculpa da má gestão na execução das políticas públicas e do 

aproveitamento subjectivo da natureza do seu objecto social, como é comprovado pela 

fraqueza de indicadores económicos e financeiros como os da rentabilidade, para além 

dos altos riscos de as empresas públicas virem a necessitar de resgate financeiro e 

contribuírem para o agravamento do défice orçamental. 

A inconformidade da gestão das empresas públicas advém da escassa eficiência 

alocativa, devido a falta de clareza na definição dos critérios que atendem os objectivos 

da sua missão num mercado competitivo. O actual paradigma que se propõe nas 

empresas públicas impõe mudanças que vão desde a definição de políticas financeiras 

e da própria visão do Estado até à criação de unidades públicas eficientes, deixando de 

ser consideradas como um simples operador económico que serve o Estado, com o fim 

de distribuir recursos e de reduzir as assimetrias sociais, mas sim um agente que 

contribui activamente para o crescimento das receitas do Estado. 

Ribeiro (1992, p. 3) realça que a cultura e o ambiente de cada país despertam os 

veículos de intervenção do Estado na economia, que pode assumir a posição de criador 

e administrador das empresas do sector público. Para este autor, os factores de carácter 

motivacional, como a geração de fundos para o Tesouro, a criação ou manutenção de 

empregos e a garantia de funções sociais, como a saúde pública, programas de bem-

estar, etc., explicam a razão da criação de empresas públicas.  

Se as empresas públicas devem ser encaradas numa perspectiva de sociedades 

lucrativas que geram retornos económicos e financeiros, como as privadas, interessa-

nos questionar sobre que critérios e indicadores deverá ser avaliada a sua performance 

financeira. A presente investigação levanta questões sobre os modelos, critérios e 

indicadores de avaliação da performance financeira das empresas públicas quando a 

dialéctica produtiva destas unidades surge da facilidade de obtenção do capital público, 

no que diferem face às empresas privadas. 

Na perspectiva das empresas públicas, os critérios de avaliação da utilidade social 

diferem do alcance do lucro, na medida em que estas empresas se encontram 

desprovidas de critérios, instrumentos e indicadores específicos derivados da sua acção 
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social. Ribeiro (1992, p. 71) admite que o problema dos indicadores financeiros reside 

no denominador comum de avaliação, ou seja: 

O uso de indicadores financeiros obscurece a comparabilidade em termos de 

desempenho entre as públicas e os privados, mas não elimina a tal evidência 

comparativa, muito embora apresentem natureza distinta, o que existe é uma restrição 

ao uso de indicadores de desempenho, superada quando se utiliza um indicador que 

sirva de denominador comum entre as empresas. 

A fragilidade de controlo dos recursos alocados pelo Estado às empresas públicas 

também suscita, em última circunstância, iniciativas privadas nas suas diversas 

modalidades. A experiência de privatizações é um dos veículos utilizados para 

alavancar a eficiência do sector público empresarial, pois a dimensão monopolista de 

uma organização industrial destas unidades estatais seria interrompida pela intervenção 

privada, que aumentaria a eficiência, como afirmam Vickers e Yarrow (1991, p.113-117). 

Para estes autores, a entrada de novos concorrentes estimula a concorrência do 

mercado mesmo nas situações da existência de alguns acordos por parte das 

empresas. 

Segundo Pereira et al. (2012, p. 27), a presença do Estado no garante do bem-estar 

responde à noção de que a intervenção pública assegura os mecanismos de 

funcionamento dos mercados e o exercício da função redistributiva do sector público, 

que se traduz na responsabilidade no provimento de condições básicas de geração de 

rendimento, no fornecimento de bens primários e na redução do risco, da incerteza e da 

informação assimétrica.  

Os autores admitem que o estímulo no processo redistributivo deve atender à 

programação e à capacidade de satisfação de necessidades primárias, como a saúde, 

segurança pública, educação, transportes, iluminação pública, água, etc. O Estado, na 

sua forma de administração indirecta, recorre às empresas públicas para potenciar a 

eficácia da sua acção no processo interventivo e de salvaguarda dos interesses da 

colectividade.  

O presente trabalho procura explorar modelos, critérios e indicadores de avaliação da 

performance financeira das empresas públicas numa perspectiva de que o Estado, 

quando representado por entidades públicas, deve ser avaliado e prestar contas.   
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1.1. ENQUADRAMENTO 

A dinâmica do crescimento da sociedade criou enormes desafios na estrutura 

económica e financeira do Estado, que actualmente mantém relações de natureza 

variável com os demais intervenientes. Nestas relações, torna-se inevitável o 

rompimento do status quo, devido às mudanças que afectam a política financeira e o 

papel intervencionista do Estado e que visam garantir a eficiência e a eficácia do uso 

dos seus recursos financeiros. 

A contribuição do sector empresarial público na economia é notória na gestão dos 

efeitos de externalidades gerados no sistema de mercado. Segundo um relatório das 

Nações Unidas (United Nations, Department of Economic and Social Affairs, 2008, p. 

12), nos países de alto rendimento as empresas públicas contribuíram para o produto 

interno bruto e para o investimento cerca de 8% e 13%, respectivamente; nos países de 

rendimento médio, contribuíram 9% e 17%; e nos Países Menos Desenvolvidos (PMD) 

contribuíram 14% e 28%. 

O mesmo relatório (2008, p. 4) indica que as empresas públicas são uma fonte de receita 

do governo em muitos países em vias de desenvolvimento. As empresas públicas 

chinesas e tailandesas contribuíram com cerca de 7% para as receitas dos seus 

respectivos países. No Norte de África, nomeadamente Argélia, Egipto, Marrocos e 

Tunísia, o peso foi de 60%, 12%, 4% e 7%, respectivamente. No Médio Oriente, temos 

a Jordânia com 14% e o Líbano com 17%, seguido da Síria com 24%. Na Europa 

Oriental, concretamente República Checa, Hungria, Polónia, Eslováquia e Eslovénia, as 

empresas públicas contribuíram com cerca de 2%, 3%, 4%, 5% e 3%, respectivamente. 

No domínio do emprego, o mesmo relatório explica que as empresas públicas 

suportavam cerca de 34,3% da força de trabalho total no Gana; no Gabão, 25,1%; Sri 

Lanka, 12,2%; Índia, 8,1%; Quénia, 7,7%; e China, 7,4%. 

O Relatório do Banco Mundial (World Bank, 2014, p. 9) espelhou evidências de 

melhorias da performance financeira das empresas públicas e da sua contribuição para 

as receitas orçamentais como consequência da realização de grandes reformas 

orçamentais, reajuste de medidas, práticas de governança, exposição aos níveis de 

competição dos mercados e disciplina no mercado de capital, através da criação de 

agências de regulação que influenciaram positivamente a sua rentabilidade. O relatório 
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mostrou que o rendimento médio dos capitais próprios destas empresas aumentou de 

2,2% em 1996 para 15,7% em 2007, antes de recuar para 10,9% em 2009. 

O relatório (World Bank, 2014, p. 9) evidenciou que a Índia obteve um retorno de 17% 

sobre o património em 2010, e que os lucros das 24 maiores empresas não estatais do 

país duplicaram nos últimos cinco anos. Na Indonésia, os lucros das empresas públicas 

cresceram a uma taxa anual composta de 18,9% entre 2004 e 2009, após melhorias de 

reestruturação e governança, enquanto a contribuição dos dividendos e pagamentos de 

impostos totalizaram 12% das receitas orçamentais (Abubakar, 2010, p.7). 

O mesmo relatório (2014, p. 9) assegura que na Malásia o desempenho das empresas 

ligadas ao governo melhorou, com evidências de aumento do retorno sobre o património 

líquido das 20 maiores empresas de 7,7% em 2009 para 10,5% em 2010, enquanto o 

retorno total para os accionistas aumentou 16,4% de 2004 a 2011. Indicadores como o 

fluxo de caixa operacional e as taxas de endividamento também melhoraram 

(Committee on GLC High Performance de Putrajaya, 2011, p. 11). 

No Médio Oriente e no Norte da África, vários países criaram empresas estatais 

lucrativas e bem administradas nas indústrias estratégicas. No entanto, o desempenho 

das empresas públicas não obedeceu a um padrão uniforme. O relatório comunga com 

a posição da existência de uma fatia desproporcionada dos lucros das empresas 

públicas que advém de outras grandes empresas com altas taxas de retorno, devido 

aos limites à concorrência e ao acesso a terras, capital e outros inputs a custo mais 

económico.  

Segundo o mesmo relatório (World Bank, 2014, p. 10), o retorno médio sobre o 

património das empresas não estatais chinesas foi 9,9% maior que o das empresas 

estatais em 2009. No Vietname, as empresas estatais registaram 17% de retorno sobre 

o património, embora os rendimentos tenham ficado abaixo da taxa de 19% de 

crescimento nominal da economia e abaixo dos rendimentos das empresas 

estrangeiras, com cerca de 27%. 

A Malásia demonstrou que as empresas ligadas ao governo tendem a apresentar 

resultados mais baixos do que as empresas do sector privado em métricas de 

desempenho económico ou valor económico agregado, medido como a diferença entre 

o retorno do fluxo de caixa e o custo médio ponderado do capital (Issham et al., 2008, 

p.175). Um estudo realizado no Burkina Faso, no Mali e na Mauritânia revelou que das 
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12 empresas públicas que forneceram informações, 8 registaram perdas e 3 operavam 

perto do ponto de equilíbrio. Apenas uma relatou resultados significativos: a Société 

Nationale, Industrielle et Minière da Mauritânia, uma empresa de mineração (Bouri et 

al., 2010, p.9). 

O relatório (World Bank, 2014, p. 11) relata que as empresas públicas com fraco 

rendimento acarretam altos custos financeiros e económicos ao constituírem uma carga 

fiscal e uma fonte de risco fiscal. Uma explicação do enfraquecimento do sistema 

financeiro pode ser a absorção de recursos por parte das empresas deficitárias e 

ineficazes ao recorrerem constantemente a empréstimos, principalmente as empresas 

estatais não lucrativas, tornando-se assim passivos contingentes.  

A percepção do fraco desempenho e os altos custos de oportunidade das empresas 

públicas constituem um tema recorrente, e os problemas apresentados são 

sintomáticos. As empresas públicas enfrentam problemas de má governança 

corporativa, embora factores externos e do próprio sector, como flutuações nos preços 

das commodities, as obrigações decorrentes do serviço público e os preços subsidiados, 

influenciem o seu desempenho (World Bank, 2014, p. 11). 

1.2. JUSTIFICATIVA DO TEMA 

O Estado, através da sua função intervencionista nos mercados, propõe-se atingir três 

objectivos principais: redistribuição do rendimento e da riqueza a favor dos que têm 

menores rendimentos; assegurar a estabilidade do emprego e o nível dos preços a curto 

prazo; e assegurar o desenvolvimento económico e o aumento do rendimento potencial 

a longo prazo (Ribeiro, 2013, p. 40). 

Ribeiro (2013, p. 400) afirma que as finanças públicas constituem o principal processo 

de redistribuição coactiva, ou seja: 

‘’O Estado exige dos contribuintes parcelas dos seus rendimentos correntes (impostos 

sobre o investimento) e parcelas dos seus rendimentos entesourados ou investidos 

(imposto sobre o património), e depois, com os impostos, concebe subsídios e produz 

bens públicos e bens semipúblicos, que fornece gratuitamente ou a preço inferior ao 

custo aos que sentem as respectivas necessidades. Os rendimentos dos contribuintes 

são, assim, transferidos para os destinatários dos subsídios e os utentes dos bens 

públicos e semipúblicos.’’ 

A discussão sobre se as empresas estatais devem ou não servir de instrumento mais 

efectivo para o desenvolvimento económico e social continua a ser um assunto para 
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muitos países em desenvolvimento. Muitas vezes, as empresas estatais são 

consideradas ineficazes devido à falta de uma clara definição da sua missão, aos riscos 

contínuos de interferência política, ao nepotismo e à corrupção e à sua incapacidade de 

gerar retornos financeiros adequados, quer para cobrir os seus custos ou retornarem 

um superavit para o Estado.  

Segundo um Relatório das Nações Unidas (United Nations. Department of Economic 

and Social Affairs, 2008, p. 23-24), a presença dos crescentes problemas económicos 

e financeiros da crise da dívida no final de 1970 afectou muitos países africanos e latino-

americanos. A década de 1980 ficou marcada pela mudança e sucessão nas estruturas 

políticas governativas na América do Norte e na Europa, e pela transição para 

economias de mercado na Ásia, na América Latina e na Europa Oriental, aqui já no 

início de 1990. As reformas produziram efeitos na política de gestão das empresas 

públicas quanto à oferta de serviços de forma eficaz, à contribuição para o financiamento 

da economia nacional, à orientação para o desenvolvimento e ao seu controlo.  

O mesmo relatório (2008, p. 24) destaca que as empresas públicas na Europa Oriental, 

na antiga União Soviética e em muitos países asiáticos contrataram elevado número de 

trabalhadores desempregados com o objectivo de diminuir a pressão social e de servir 

de instrumento para a construção de apoio político. A política dos governos na Europa 

Oriental e na China revelou maior responsabilidade de fortes encargos sociais da parte 

das empresas industriais estatais, pelo facto de contratarem trabalhadores para tarefas 

redundantes e prestação de serviços sociais, o que originou ineficiência, baixos níveis 

de produtividade e perdas financeiras, devido às restrições operacionais e orçamentais 

impostas às empresas. 

A sobrevivência de empresas deficitárias públicas através de subsídios estatais directos 

e indirectos levou a Roménia (United Nations. Department of Economic and Social 

Affairs, 2008, p.26), no final de 1990, a verificar atrasos em toda a sua economia e a 

sofrer impactos negativos sobre o orçamento nacional. A incapacidade das empresas 

públicas em contribuírem para o desenvolvimento nacional não foi unicamente 

justificada por ineficiências devidas ao seu monopólio ou ao estatuto de protecção de 

que usufruíam, mas também por causa de problemas derivados do reduzido controlo e 

da falta de governança corporativa.  

O relatório das Nações Unidas (United Nations. Department of Economic and Social 

Affairs, 2008, p. 24) demonstrou que a contribuição das empresas públicas para o 



Modelos de Avaliação da Performance Financeira das Empresas Públicas 

Ndongala Manuel João Garcia   29 

desenvolvimento económico e social foi uma questão crítica no final de 1970, enquanto 

o processo de nacionalização que ocorreu em quase todas as grandes indústrias, com 

o consequente controlo sobre a economia, foi utilizado como instrumento de 

consolidação do poder político em alguns países latino-americanos. No entanto, o custo 

de continuar a subsidiar empresas estatais não lucrativas eficientes influenciou 

pesadamente a tesouraria. O governo da China teve de comprometer USD 11 mil 

milhões (17% do orçamento nacional) em subsídios directos e os Estados Unidos USD 

20 mil milhões em empréstimos a empresas estatais ineficientes, em 1990 (United 

Nations. Department of Economic and Social Affairs, 2008, p. 27). 

1.3. DEFINIÇÃO DO PROBLEMA 

Segundo Trivedi (1986, p. 137) e também defendido por Ribeiro (1992, p. 71), as 

empresas públicas não são avaliadas por indicadores financeiros que correspondam à 

multiplicidade dos seus objectivos, e geralmente gera-se a ideia de que as empresas 

públicas são ineficientes. O uso de indicadores financeiros é ambíguo na comparação 

do desempenho entre empresas públicas e privadas. Os indicadores financeiros 

ignoram a função social da empresa pública e, portanto, tendem a induzir uma 

percepção distorcida dos seus resultados, o que prejudica uma correcta avaliação 

dessas empresas. 

O presente estudo visa, por um lado, explorar e identificar os modelos da performance 

financeira das empresas públicas e, por outro lado, desenvolver um modelo que permita 

medir a sua performance financeira. Consideramos a realidade angolana, visto que o 

seu sector empresarial público continua a registar um elevado número de empresas 

públicas em situação de falência (Dias, 2014, p. 1). 

De modo geral, a percepção do clima de insatisfação gerado pelos fracos resultados da 

performance financeira das empresas públicas e pela sua débil contribuição para a 

economia levanta enormes preocupações e dá o mote para a presente pesquisa. As 

empresas públicas, comparativamente às privadas, são as que mais beneficiam da 

intervenção do Estado na injecção de recursos, pelo facto de apresentarem, na maior 

parte dos casos, fracos resultados financeiros (Kornai, 1979, p. 807)). A reflexão que 

nos propusemos fazer surge do seguinte: como deve ser avaliada a performance 

financeira de uma empresa pública?  



Modelos de Avaliação da Performance Financeira das Empresas Públicas 

Ndongala Manuel João Garcia   30 

1.4. OBJECTO E OBJECTIVOS DA INVESTIGAÇÃO 

O presente estudo dedica-se a explorar e desenvolver um modelo de avaliação da 

performance financeira de empresas públicas do sector não financeiro. Portanto, não se 

trata de um estudo que busca várias perspectivas da performance financeira derivadas 

da mudança do critério de avaliação utilizado, mas sim uma avaliação da performance 

financeira segundo o critério de obtenção de lucro e não o da maximização da utilidade 

social. 

O presente trabalho tem como objecto de estudo modelos de avaliação da performance 

financeira das empresas públicas. 

1.4.1. OBJECTIVO GERAL 

 Identificar um modelo que avalie a performance financeira das empresas públicas. 

1.4.2. OBJECTIVOS ESPECÍFICOS 

 Identificar indicadores e medir a performance financeira das empresas públicas; 

 Identificar a relação, o grau de influência e o impacto das variáveis independentes 

na performance financeira das empresas públicas; 

 Desenvolver um modelo e avaliar o comportamento da performance financeira das 

empresas públicas nos diferentes sectores; 

 Medir o risco de insolvência financeira das empresas públicas. 

1.5. FORMULAÇÃO DAS HIPÓTESES 

A apresentação da sistematização das hipóteses de trabalho baseia-se na revisão da 

literatura, na observação e na realização de consultas técnicas.  

Para responder às perguntas derivadas da investigação, foram formuladas sete 

hipóteses. A primeira hipótese preocupa-se com a identificação de um indicador capaz 

de medir o alcance dos objectivos financeiros, em detrimento dos objectivos sociais, nas 

empresas públicas, reconhecendo o critério de eficiência alocativa; isto é, um indicador 

capaz de avaliar o retorno do capital investido, conforme sugerem Jenkins (1978), 

Trivedi (1986), Haririan (1989), Jones (2010), Boaventura et al. (2012). Esta 

preocupação permite-nos formular a hipótese um (H1). 
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H1: A performance financeira das empresas públicas medida pela rentabilidade 

líquida do activo total depende da rentabilidade operacional do activo e do 

endividamento de curto prazo ou total. 

A teoria de pecking order postula que empresas com rendimentos sólidos recorrem 

menos ao endividamento. A partir da hipótese dois (H2), pretende-se captar o grau de 

influência do endividamento de curto prazo ou total em relação à performance financeira, 

conforme os trabalhos realizados por Myers e Majluf (1984), Booth et al. (2002), Baskin 

(1989), Ha, Thi Viet et al. (2019), Rajan e Zingales (1995), Titman e Wessels (1988). 

H2: A performance financeira das empresas públicas está negativamente 

relacionada com o endividamento de curto prazo ou total. 

Estende-se a investigação à análise do grau de influência da rentabilidade operacional 

do activo em relação à performance financeira, considerando os trabalhos realizados 

por Toy et al. (1974), Titman e Wessels (1988), Rajan e Zingales (1995), Kowalewski et 

al. (2010), Isik (2016), o que permite formular a hipótese três (H3). 

H3: A performance financeira das empresas públicas está positivamente 

relacionada com a rentabilidade operacional do activo. 

Considerando o estudo consequente para a selecção da variável de maior relevância 

endividamento de curto ou total sobre a performance financeira, formula-se hipótese 

quatro (H4), conforme os trabalhos realizados por Grzebielukas et al. (2008), Titman e 

Wessels (1988).  

H4: A performance financeira das empresas públicas é mais influenciada pelo 

endividamento total do que pelo endividamento de curto prazo. 

O peso de como a rentabilidade operacional do activo e o endividamento de curto prazo 

ou total impactam na performance financeira leva-nos a definir a hipótese cinco (H5), 

segundo Motta (1984), Fattouh et al. (2004). 

H5: Quanto maior for o impacto da rentabilidade operacional do activo e menor 

o endividamento de curto prazo ou total, melhor será a performance financeira. 

Com o objectivo de controlar os efeitos de variáveis omitidas que variam entre sectores, 

mas permanecem constantes ao longo do tempo, destacando, por exemplo, a 
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experiência dos gestores na condução das empresas, a variação da performance entre 

sectores e o risco de as variáveis omitidas apresentarem uma correlação com a 

performance financeira (Siokos, 2018; Boardman e Vinning, 1989; Wooldridge, 2012), 

formulamos a hipótese seis (H6).  

H6: Os efeitos das variáveis não observáveis da rentabilidade operacional do 

activo e do endividamento de curto prazo ou total, captadas pelo intercepto da 

performance financeira das empresas públicas nos diferentes sectores, mantém-

se constantes ao longo do tempo (anos). 

Finalmente, define-se a hipótese sete (H7), que pretende medir o risco de insolvência 

financeira das empresas públicas, de acordo com as pesquisas desenvolvidas por 

Altman (1968), Kanitz (1974), Springate (1978), Fama e French (1992), Jain et al. 

(2014), Mietule e Klodāne (2016). 

H7: O risco de insolvência de uma empresa pública ocorre quando o intercepto 

da performance financeira for considerado estatisticamente significativo e o seu 

valor absoluto for negativo ou menor do que o índice de insolvência. 

A análise da relação entre as variáveis no modelo da performance financeira combina a 

percepção de associar um pressuposto capaz de priorizar o alcance dos objectivos 

financeiros em detrimentos dos objectivos sociais nas empresas públicas, e que sirva 

de distinção entre o interesse público e a procura da rentabilidade (Sharma, 1974; World 

Bank, 2014). Neste contexto, afigura-se a seguinte pretensão na relação das variáveis 

explicativas:  

Tabela 1 – Mapeamento das variáveis operacionais do primeiro e do segundo modelo 

 

Variável 
dependente 

Variáveis 
independentes 

Mede Forma de cálculo 
Tipos de 
dados 

 
 
 
 

Rentabilidade 
líquida do activo 

= Resultado  
líquido / Activo total 

 
Rentabilidade 

operacional do activo 
 

Capacidade de o lucro de 
exploração devolver uma 
unidade de investimento 
aplicado 

 
Resultado 

operacional / Activo 
total 

 
 

Quantitativo 

Endividamento de 
curto prazo 

Mede a capacidade da 
empresa de utilizar os 
recursos alheios para financiar 
o investimento no curto prazo 

 
Passivo de curto 

prazo / Activo total 

 
 

Quantitativo 

 Endividamento total 

Mede a capacidade da 
empresa de utilizar os 
recursos alheios para financiar 
o investimento no longo prazo 

 
Passivo total / Activo 

total 

 
 

Quantitativo 
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Tabela 2 – Relação entre as hipóteses, as variáveis independentes e o sinal esperado 

Variável dependente 
Variável 

independente  
Mede Notação e 

condição 
Sinal 

esperado  
Sinal esperado 

na equação 

Rentabilidade líquida do 
activo total 

Rentabilidade 
operacional do 
activo total 

Capacidade 
operacional da 
empresa 

 

+ + X1t > 0 

 

Endividamento 
de curto prazo ou 
endividamento 
total 

Custo de 
dificuldades 
financeiras 

X2t < 0 - - 

 

1.6. QUESTÕES DE INVESTIGAÇÃO 

Se, por um lado, há quem pretenda justificar a transferência de propriedade pública para 

os privados (privatizações) com o consequente aumento da eficiência da performance 

financeira e a redução dos encargos financeiros do Estado, por outro lado questionam-

se as razões que tornam as empresas públicas ineficientes e muito endividadas quando 

são administradas pelo próprio Estado. 

O desafio de análise da performance financeira das empresas públicas remete-nos para 

a preocupação exposta imediatamente abaixo, na questão de partida (ponto 1.) e nas 

seguintes, derivadas da primeira:   

1. É possível medir a performance financeira das empresas públicas? 

2. Que variáveis explicam o comportamento da performance financeira das empresas 

públicas? 

3. Quais variáveis representam maior impacto na performance financeira das 

empresas públicas? 

4. As empresas públicas são todas insolventes? Como classificar a performance 

financeira das empresas públicas se as variáveis explicativas forem consideradas 

nulas? 

5. É possível verificar se os efeitos de variáveis não observáveis sobre o 

comportamento da performance financeira das empresas públicas nos diferentes 

sectores se mantêm constantes ao longo do tempo? 
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1.7. METODOLOGIA DE INVESTIGAÇÃO 

Com o intuito de alcançar os objectivos preconizados, a metodologia adoptada 

subdividiu-se pelas seguintes etapas: 

A primeira etapa consistiu na revisão da literatura, através da análise documental de 

artigos, obras de referência, dissertações e teses, servindo como base para toda a 

investigação na formação da estrutura conceptual e analítica do tema proposto.  

A partir da literatura de referência, analisaram-se os vários conceitos, teorias e modelos 

que se relacionam com a performance financeira, segundo diferentes abordagens, e 

efectuaram-se reflexões e comparações entre autores. 

A segunda etapa consistiu na caracterização da estrutura e composição do sector 

empresarial público angolano. 

A terceira etapa consistiu na recolha de dados de demonstrações financeiras das 

empresas públicas angolanas no período de 2012 a 2017. 

A quarta etapa incidiu no tratamento e análise de dados e na compilação de resultados, 

com recurso a técnicas estatísticas e ao aplicativo STATA. Foram utilizadas as técnicas 

de análise descritiva, dados de painel não balanceado, análise de regressão linear 

múltipla e regressão de percentis.   

A quinta etapa, a fase de discussão, consistiu na análise e comparação dos resultados 

encontrados, tendo em conta as suposições levantadas na investigação.  

A sexta e última etapa, a fase conclusiva, consistiu em interpretar os resultados obtidos 

e traçar as respectivas conclusões, bem como em identificar as limitações e os desafios 

encontrados no decurso da investigação e apresentar sugestões para trabalhos futuros. 
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1.8. MODELO METODOLÓGICO E CONCEPTUAL DE INVESTIGAÇÃO  
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Capítulo 1: Introdução 

Para qualquer estudo é necessário definir objecto, objectivos, abrangência e dimensão 

do objecto que se pretende estudar. O primeiro capítulo preocupa-se em apresentar as 

motivações do estudo, a justificação para a escolha deste tema e as questões de 

pesquisa. Segundo Kornai (1979, p. 814-815) as empresas públicas enfrentam a 

restrição de não falência e a visão da obtenção de lucros por parte dos administradores 

enfraquece quando mesmo após défices sucessivos o Estado garante o resgate 

financeiro.  

Capítulo 2: Empresa Pública 

As entidades públicas que se encontram agrupadas na Administração Indirecta do 

Estado subordinam os seus objectivos aos interesses do próprio Estado. Empresas 

públicas exercem a função de unidades económicas destinadas à produção e 

distribuição de bens e à prestação de serviços, tendo em vista a prossecução dos 

interesses públicos e o desenvolvimento da economia nacional.  

Segundo Nunes (1997, p. 178), o universo de empresas estatais produtivas é formado, 

quase sempre, por empresas que detêm uma maior quota de mercado e que actuam 

essencialmente nos sectores dos serviços de apoio. A ineficiência de uma empresa 

pública não pode ser explicada pela propriedade, porque a relação entre propriedade 

pública ou privada e eficiência não é conclusiva. Este capítulo procura abordar a política 

financeira do Estado, seus conceitos e objectivos, e caracterizar as empresas públicas. 

Capítulo 3: Rentabilidade e endividamento 

O processo de afectação de recursos financeiros é, de certa forma, condicionado na 

adopção de critérios de execução financeira. A rentabilidade como indicador esperado 

de alavancagem financeira constitui, para muitos autores, um sinalizador de orientação 

eficiente ao possibilitar, pelas características a si associadas, definir a relevância do acto 

de uma empresa pública contrair uma dívida. O presente capítulo procura analisar a 

relação entre a rentabilidade e o endividamento. 

Capítulo 4: Performance financeira 

Este capítulo pretende desenvolver o conceito e um modelo que permita caracterizar a 

performance financeira das empresas públicas com recurso aos modelos de regressão 

e de análise de insolvência empresarial. 
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Segundo Trivedi (1986, p. 137), e também defendido por Ribeiro (1992, p. 71), empresas 

públicas apresentam problemas quando são avaliadas por indicadores financeiros 

devido à multiplicidade dos seus objectivos. Os indicadores financeiros não incorporam 

a dimensão social da empresa pública, o que, distorce uma correcta avaliação dos 

resultados dessas empresas. 

Este capítulo procura ainda analisar a relação entre objectivos, critérios e indicadores 

de avaliação da performance financeira. Pretende identificar os critérios que combinam 

com os indicadores da performance financeira e de que forma expressam os objectivos 

de gestão eficiente dos recursos financeiros, e ainda como podem ser utilizados para 

avaliar o desempenho das empresas públicas. 

Capítulo 5: Indicadores da performance financeira 

As dificuldades de identificação dos critérios de avaliação das empresas públicas 

tornam-se evidentes quando perseguem em simultâneo objectivos financeiros e sociais. 

A importância na determinação do lucro nas empresas públicas tem suscitado imensas 

discussões. Este capítulo pretende identificar os indicadores financeiros de avaliação 

da performance financeira.  

Capítulo 6: Modelos teóricos de avaliação da performance financeira 

O crescimento do comprometimento com as práticas de responsabilidade social 

corporativa exige da empresa pública um papel não apenas de geração de lucro para 

os seus accionistas, mas também de promoção do desenvolvimento económico e social. 

Neste capítulo, pretende-se identificar os modelos de avaliação da performance 

financeira das empresas públicas.  

Capítulo 7: Metodologia do estudo 

O presente estudo encontra-se subdividido em três partes. A primeira parte trata de 

identificar os modelos que decorrem de estudos já desenvolvidos na literatura sobre 

este tema, culminando com a selecção das variáveis mais recorrentes, formulação de 

hipóteses e construção da percepção analítica das teorias sobre o tema.  

A segunda parte procura estruturar os procedimentos estatísticos no domínio das fontes 

de recolha de dados, selecção da amostra, definição do tamanho da amostra, e 

aplicação de técnicas de estimação. 
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A terceira parte destina-se a confrontar e sustentar as hipóteses levantadas, 

considerando os resultados alcançados e os objectivos da investigação.  

Capítulo 8: Análise e Tratamento dos Resultados 

Este capítulo procura analisar e caracterizar o tecido empresarial público angolano, 

considerando a sua evolução, composição e estrutura.   

Neste capítulo discutem-se os resultados apurados. Emprega-se a versão 13 do 

aplicativo STATA, o Eviews 8.0 e o Statistics Package for Social Sciences (SPSS versão 

23), dada a sua facilidade de utilização e a eficiência na produção de resultados de 

análise multivariada. Alguns resultados serão exportados para o aplicativo Microsoft 

Excel (MS-Excel). 

A primeira estrutura de análise de resultados envolve o modelo da avaliação da 

performance financeira que considera a rentabilidade líquida do activo total, e que toma 

como variáveis a rentabilidade operacional do activo total e o endividamento de curto 

prazo. 

A segunda estrutura de análise de resultados envolve o modelo da avaliação da 

performance financeira que considera a rentabilidade líquida do activo total, e que toma 

como variáveis a rentabilidade operacional do activo total e o endividamento total. 

A recolha de dados foi feita por duas vias: a) recolha de dados administrativos através 

de relatórios de contas das empresas públicas do sector não financeiro; e b) outros 

relatórios estatísticos produzidos pelo Instituto do Sector Empresarial Público (ISEP) de 

Angola. Com base nos dados recolhidos nas demonstrações financeiras e 

complementados pela informação estatística disponibilizada, recorre-se a técnicas de 

análise estatística para fundamentação das hipóteses formuladas. 

Capítulo 9: Conclusões 

Finalmente, o último capítulo dedica-se ao resumo dos principais da investigação, 

evidenciando o alcance dos objectivos e o impacto das suas contribuições. Para finalizar 

o capítulo, apresentamos sugestões para pesquisas futuras. 

 

  



Modelos de Avaliação da Performance Financeira das Empresas Públicas 

Ndongala Manuel João Garcia   39 

2. EMPRESAS PÚBLICAS 

Em muitos países, as empresas públicas foram criadas para acelerar o desenvolvimento 

económico e social, muito embora a sua contribuição, em termos de crescimento local, 

se tenha distanciado das melhores expectativas, apresentando fracos resultados ou 

ainda operando muito ineficientemente, como relata Rondinelli (2005, p. 1). A percepção 

ideológica de Vickers e Yarrow (1989, p. 27) e Nunes (1997, p. 178) sugere que a 

criação de empresas públicas com fins de utilidade social conjuga a esperança e a 

suposição de que o Estado procura maximizar o bem-estar económico de um país e que 

estas entidades constituem um veículo da função social do Estado no processo da 

satisfação da utilidade pública. 

Osório e Mendes e Rebelo (1990, p.195) distinguem três grandes blocos de empresas 

públicas, a saber:  

(i) Empresas públicas que actuam em zonas de reserva do Estado, devido às 

limitações da capacidade dos privados, ou por motivos de segurança do 

próprio Estado, ou ainda pela tendência para a existência de externalidades 

geradas no processo de produção;  

(ii) Empresas públicas que actuam em zonas de reserva relativa e que 

estimulam o processo de reestruturação dos sectores económicos, embora 

dependam da dinâmica do modelo de crescimento socialmente aceite; 

(iii) Empresas públicas que procuram maximizar o lucro, actuando geralmente 

nos mesmos sectores que as empresas privadas. 

Segundo John-Mary (2008, p. 3) empresa pública é uma instituição de relações sociais 

e de direito de propriedade que procura, através de meios concretos, e à luz de normas 

do sector público ou do privado, produzir bens ou serviços de utilidade social. Para ele, 

existe alguma dificuldade na definição da empresa.  

A visão expressa no relatório United Nations. Department of Economic and Social 

Affairs, 2008, p. 91) na classificação das categorias das empresas públicas (promoção, 

facilitação, regulação, orientação comercial…) remete-nos para a reflexão de que certas 

empresas públicas terão a função de reestruturar sectores económicos. 



Modelos de Avaliação da Performance Financeira das Empresas Públicas 

Ndongala Manuel João Garcia   40 

As empresas estatais exercem o papel de um investidor privado, pois procuram, por via 

da intervenção directa do Estado na economia, produzir bens e serviços segundo as leis 

concorrenciais. A concentração e o controlo que estas empresas exercem, sobretudo 

nos sectores de produção de bens intermédios, tais como aço, petróleo, petroquímicas, 

energia eléctrica, telecomunicações, estradas, ferro, mineração, etc., são características 

subjacentes às limitações de um desenvolvimento industrial integral que restringem as 

iniciativas do sector privado num país dependente e periférico (Rattner, 1984, p. 7). 

A primeira abordagem da política financeira procura analisar a teoria da escolha pública 

e a importância de o Estado cobrar impostos; a segunda analisa as causas que originam 

as falhas de mercado através do sistema de preços, dando espaço à necessidade de 

intervenção do Estado e à regulação dos mercados. Finalmente, faz-se a análise da 

política de subsídios que o Estado utiliza para, através das empresas públicas, manter 

a sua função intervencionista na economia.  

2.1. TEORIA DE ESCOLHA PÚBLICA 

Ao longo das últimas décadas, a teoria da escolha pública foi criticada por sustentar a 

intervenção do Estado na economia, ou seja, a economia do bem-estar. A teoria da 

escolha pública clarificou os fracassos dos governos e os limites da sua intervenção, e 

foi aproveitada ideologicamente por todos aqueles que defendem uma menor 

intervenção do Estado na economia, em particular pelos neoliberais (Vicente, 2014, p. 

42-43). A teoria da escolha pública assenta na comparação entre os fracassos do 

governo e os fracassos do mercado. 

A teoria da escolha pública pôs em evidência os problemas inerentes à tomada de 

decisão colectiva e ao sistema político no que toca à deficiência operacional da 

administração pública, bem como à ausência de incentivos, assimetria de informação, 

rigidez institucional, corrupção, uso de recursos públicos para financiamento de 

instituições políticas, etc.  

2.1.1. FALHAS DE MERCADO E A INTERVENÇÃO DO ESTADO 

A regulação de falhas de mercado tem a ver sobretudo com a maximização da eficiência 

nos mercados caracterizados pela presença de grupos económicos com controlo do 

mercado, os monopólios ou oligopólios (Campos, 2008, p. 285). A visão estática de 

ineficiências dos mercados é consequência da existência de monopólios que acabam 
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por exigir dos consumidores preços muito acima dos seus custos marginais, e que se 

traduzem em lucros extraordinários.  

Na vertente dinâmica, os ganhos de produtividade da economia sofrem efeitos 

regressivos quando os monopólios não beneficiam de incentivos de investimento em 

inovação tecnológica com o fim de melhorarem os seus produtos ou serviços. As razões 

da intervenção e regulação económica do Estado têm a ver com a existência das 

chamadas falhas de mercado, caracterizadas pela presença de externalidades, 

informação imperfeita e poder de mercado (Berg e Tschirhart, 1995, p. 310-311). 

2.1.2. POLÍTICA DE SUBSÍDIOS 

A intervenção do Estado na economia resulta da existência das falhas de mercado. Os 

impostos derivam da necessidade de salvaguardar os interesses da colectividade e da 

necessidade de certos bens ou serviços serem produzidos pelo próprio Estado, o que 

constitui uma das suas razões para não abdicar da cobrança de impostos às famílias e 

empresas.  

Segundo Motta (1984, p. 258), a política de fixação e controlo dos preços é um factor 

da maior importância na avaliação das empresas públicas, especialmente nos países 

em desenvolvimento, devido a restrições operacionais da variação do preço de bens ou 

serviços que afectam a rentabilidade nos casos de underpricing1 e overpricing2. O 

subsídio underpricing é um subsídio ao preço que a empresa pratica na oferta de bens 

ou serviços considerados essenciais, ou politicamente sensíveis, e que resulta da 

imposição, pelo Estado, de um preço inferior ao praticado no mercado. Os custos de 

produção das empresas públicas são afectados pela diferença entre o valor de mercado 

e o preço praticado (shadow price), quer para cima ou para baixo. 

Ainda segundo Motta, a política financeira do Estado pode fixar-se numa perspectiva de 

baixa rentabilidade quando a capacidade da empresa de gerar excedentes financeiros 

é bastante reduzida, pelo facto de o preço praticado se situar acima dos custos, embora 

abaixo do valor do mercado. A outra política assenta na fixação de um preço abaixo do 

custo, o que afecta a rentabilidade, pois acaba por acarretar prejuízos financeiros para 

                                            
1 Preços deficientes. 
2 Preços excessivos.  
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a empresa, obrigando subsidiariamente a uma intervenção constante do Estado para a 

manutenção da sua continuidade operacional. 

2.1.2.1. EFEITOS DO OVERPRICING  

Quando a política do Estado consiste em reduzir o consumo de certos produtos, os 

preços são fixados acima do valor real do mercado. Para Motta (1984, p. 258-259), 

preços mais elevados influenciam de forma positiva o comportamento da rentabilidade 

líquida da empresa pela obtenção de maior retorno, ou ainda de forma negativa quando 

os retornos das receitas não compensam os custos, o que pode acarretar a 

implementação de uma política de captação de mais recursos para novos investimentos 

na mesma empresa, ou em outras.  

Para Motta, a prática de preços artificialmente elevados pode estimular a ineficiência, 

devido aos efeitos de compensação de empresas que procuram alcançar resultados 

positivos em detrimento das empresas menos rentáveis. Por outro lado, preços elevados 

afectam o nível de consumo e a capacidade de compra, provocando uma retracção 

acentuada na rentabilidade da empresa. 

2.1.2.2. SUBSÍDIO CRUZADO 

As empresas públicas, em muitos países em desenvolvimento, são primordialmente 

responsáveis por sectores económicos estratégicos de grande dimensão e de longa 

maturidade de investimentos. O impacto das empresas públicas no bem-estar social é 

evidente, embora existam poucas empresas públicas altamente lucrativas (Motta, 1984, 

p. 259; United Nations. Department of Economic and Social Affairs, 2008, p. 21). 

A análise da rentabilidade financeira de uma empresa pública pode ser feita sob a 

perspectiva do nível empresarial ou do produto. As leis de mercado podem favorecer a 

orientação de decisões de racionalidade eficientes de recursos na geração de lucros 

quer por parte do Estado, quer da própria empresa pública. 

O subsídio cruzado ocorre nas situações em que certos produtos ou serviços geram 

prejuízos financeiros na empresa: por razões de ordem social, no domínio da equidade, 

com o objectivo de garantir o mesmo preço para diferentes clientes, apesar de 

diferenças entre custos médios e custos marginais mais altos; dificuldade das contas 

nacionais em quantificar o valor dos produtos ou serviços oferecidos, devido às 
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diferenças de custos, sendo estabelecido um preço uniforme para garantir o nível de 

receita desejado; ou quando produtos ou serviços específicos precisam de ser 

socialmente promovidos ou protegidos da concorrência (Motta, 1984, p. 258-259). 

O subsídio cruzado afecta a rentabilidade, porque a capacidade de perdas é limitada a 

nível empresarial, provocando, com o decorrer do tempo, menores taxas de retorno, 

devido às limitações às condições operacionais exteriores à empresa, que fragilizam a 

explicação das variações de rentabilidade como indicador de eficiência. A falta de 

compensação por parte do Estado pela imposição quanto à produção de novos produtos 

e serviços é responsável pela maior parte dos casos de variações positivas e negativas 

na rentabilidade (Motta, 1984, p. 259). 

2.2. OBJECTIVOS DAS EMPRESAS PÚBLICAS 

A literatura oferece uma discussão muito abrangente ao assumir que as empresas 

públicas enfrentam dois tipos de objectivos: alocativos (commercial) e não alocativos 

(noncommercial). A questão que se coloca é a quantificação de objectivos não 

alocativos e a identificação de um factor de remuneração do capital que permita a sua 

medição, como referem Ramamurti e Vernon (1991, p. 181):  

The goals of public enterprises are difficult to specify due to the problems of multiple 

objectives (including commercial versus noncommercial) and plural principals (different 

organizational units having different perceptions of what the goals should be). If goals 

cannot be specified, then "good" performance cannot be distinguished from "bad," 

managers cannot be rewarded on the basis of performance, and inefficiency can result. 

A perspectiva abstracta que se deduz dos autores (p. 186) é aquela em que os 

objectivos não alocativos dificultam a quantificação do benefício para a implementação 

de um projecto. Os objectivos não alocativos diferem dos alocativos pelos efeitos 

externos de operações das empresas públicas que dificilmente as empresas privadas 

assumem nas suas contas. Porém, os objectivos alocativos são similares aos dos 

privados e estão reflectidos nas contas de custo e benefício de ambos os tipos de 

empresas com a mesma dinâmica e efeitos. 

Como admitem Shirley e Nellis (1991, p. 16) e o Relatório das Nações Unidas (2008, p. 

21), os objectivos não alocativos (sociais) das empresas públicas incluem a função de 

promover o desenvolvimento, garantir empregos e distribuir recursos, subsidiando o 

preço e a oferta de bens e serviços com custo inferior ao estabelecido no mercado. 
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Para Shirley e Nellis (1991, p.16), os objectivos não alocativos produzem 

essencialmente três efeitos principais:  

a) deterioração do défice orçamental, crescimento da dívida, distorção das decisões 

relativas ao investimento público e privado e perda de recursos, fruto dos preços 

artificiais praticados pelas empresas públicas;  

b) fraca produtividade, com efeitos sobre o índice da desigualdade salarial, ou seja, 

existência de trabalhadores não qualificados com nível de rendimento alto quando 

comparado com o sector privado; 

c) atribuição de subsídios, o que potencia a ineficiência e a inércia dos gestores. 

A perspectiva defendida por Hadhikari e Kirkpatrick (2002, p. 30) esclarece que os 

objectivos definidos pelo Estado para as empresas públicas são ambíguos e que 

geralmente assentam na maximização do bem-estar social ou na melhoria do padrão 

de vida. Por outro lado, os objectivos são por si contraditórios, vulneráveis ao contexto 

e às circunstâncias políticas.  

Para eles, a multiplicidade dos objectivos dificulta a identificação de critérios de 

avaliação; existem problemas sérios na separação de indicadores simples, pois, 

geralmente, as medidas utilizadas em condições de restrição obedecem a uma estrutura 

e a um comportamento de mercado que raramente se aplica na prática e que afectam 

a formulação das políticas das empresas públicas. Um outro aspecto tem a ver com a 

dificuldade de estimar parâmetros e indicadores de avaliação, devido à falta de dados 

disponibilizados pelas próprias empresas públicas. 

Para Jenkins (1978, p. 2) as empresas públicas têm três tipos de objectivos: financeiros, 

económicos e sociais. Enfatiza que a definição do objectivo das empresas públicas 

implica o exercício de identificar os indicadores capazes de medir tais objectivos, uma 

preposição também apoiada por Fatta Bahadur, (2003, p. 211). 

2.2.1. IMPORTÂNCIA DA DEFINIÇÃO DOS OBJECTIVOS 

A concepção e definição dos objectivos organizacionais incentivam uma vasta 

discussão na literatura quando a percepção de cada autor difere quanto ao que é uma 

organização e os seus processos organizacionais (Lima, 1994, p. 42). De acordo com 

Ansoff (1991, p. 51): 
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“Os objectivos são “regras de decisão” que habilitam a administração a orientar e medir 

o desempenho da empresa na direcção dos seus fins. Para este autor, a fixação de um 

objectivo condiciona e determina o sucesso (ou insucesso) de uma empresa, pois 

comporta três elementos: o atributo específico, como medida de satisfação, a unidade 

de medida (segundo o qual o atributo é mensurado), e a meta (valor que a empresa 

procura alcançar nessa escala).” 

As organizações são organismos que actuam como um sistema de concepções e de 

operações e que precisam cada vez mais de orientações para alcançarem os seus 

resultados. Para Montgomery (2012, p. 120) os objectivos orientam a empresa em 

direcção ao que realmente importa, enquanto as metas ajudam a medir resultados e a 

indicar a funcionalidade da estratégia. Portanto, cada objectivo é resposta do nível da 

performance que as organizações pretendem alcançar e o garante da continuidade. 

Para Lodi (1977, p. 112) admite que os critérios para a escolha dos objectivos tem a ver 

com a prioridade e a contribuição para alcançar os resultados-chave da empresa e que 

estes devem obedecer a quatro aspectos, permitindo a selecção das actividades com 

maior impacto nos resultados: devem ser claros, específicos e mensuráveis; devem 

basear-se em dados concretos; devem permitir a monitorização permanente; e devem 

focar-se nas actividades e nos resultados. 

2.2.2. CARACTERÍSTICAS DOS OBJECTIVOS 

Segundo Jenkins (1978, p. 17), existem três outros mecanismos que o Estado utiliza 

para alcançar os seus objectivos económicos e que as empresas públicas adoptam: a) 

preço operacional inferior ao do mercado e aos custos de produção, sendo que o 

diferencial corresponde à comparticipação do Estado; b) adopção do preço sombra 

como referência; c) oferta de serviços ou bens de consumo não exclusivos que 

indirectamente resultam do esforço das empresas públicas. As empresas públicas são 

incumbidas de atingirem um conjunto de objectivos económicos e sociais no sentido de 

promover o bem-estar social. Ao Estado compete a arrecadação dos impostos para a 

satisfação de necessidades colectivas. 

A política da intervenção do Estado fundamenta-se na regulação, provimento de 

recursos, promoção e garantia do princípio de equilíbrio social na aplicação de certas 

políticas, como os subsídios para oferta de bens ou serviços a custo inferior ao do 

mercado e para correcção da externalidade dos efeitos do preço de mercado. Para 

Shirley e Nellis (1991, p. 16), a função dos objectivos deve ser encarada numa óptica 

de contribuição: 
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“Some of the reasons governments cite for owning enterprises – promoting "strategic" 

sectors, generating income for the treasury, offsetting economic dominance by foreign or 

certain national interests, and regulating monopoly power – are compatible in principle 

with the efficient operation of a commercial entity (Choksi, 1979; Nellis, 1986). But other 

reasons, called here non commercial objectives, create problems that need to be taken 

into account.” 

Percebe-se que a função dos objectivos deve ser aquela que combina a existência e a 

contribuição económica da empresa pública na sociedade, salvaguardando os sectores 

estratégicos e a garantia de oferta de serviços essenciais. A performance está 

essencialmente correlacionada com os objectivos, argumenta Fatta Bahadur (2003, p. 

211).  

Segundo Haririan (1989, p. 111) é crucial identificar alguns elementos-chave das 

empresas, principalmente os objectivos, para se evitar as sucessivas falácias 

habitualmente decorrentes das comparações dos resultados das performances de 

empresas públicas e privadas. 

Os objectivos devem traduzir as aspirações fundamentais da empresa, e nela todos 

devem contribuir para o esforço geral (Carvalho, 2014, p. 58). Ribeiro (1992, p. 12), 

afirma que os objectivos das empresas públicas e privadas não coincidem. Hadhikari e 

Kirkpatrick (2002, p. 32) admitem que a finalidade objectiva das privadas é o lucro, 

enquanto as públicas estão expostas a objectivos de natureza múltipla, designadamente 

alocativos ou ainda comerciais, designados como financeiros e económicos e não-

alocativos, ou ainda não comerciais.  

2.2.3. OBJECTIVOS FINANCEIROS 

A relação entre receitas e custos é estabelecida numa óptica financeira ou ainda numa 

relação orçamental com a empresa como sugere Jenkins (1978, p. 2). Dentre os 

objectivos financeiros, como realça Ribeiro (1992, p. 12), destaca-se a necessidade de 

a empresa gerar recursos para cobrir os seus custos.  

As empresas públicas obtêm recursos ou fundos abaixo do custo de capital do mercado, 

o que significa que não pagam a mesma taxa de juro que os privados ou ainda que são 

livres de fixarem preços abaixo dos praticados no mercado (Jenkins, 1978, p. 4), pois 

os objectivos financeiros, na perspectiva de eficiência alocativa, implicam o alcance da 

taxa de retorno, considerando o consumo de capital. 
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2.2.4. OBJECTIVOS ECONÓMICOS 

 

Os objectivos económicos podem ser expressos pela contribuição líquida da empresa 

para o produto interno bruto e para o crescimento da economia, Ribeiro (1992, p. 12). 

Para Jenkins (1978, p. 2) a relação entre a eficiência económica na utilização de 

recursos e a produção deve servir de base para medição da contribuição das empresas 

públicas para a economia. Os objectivos económicos respondem à contribuição das 

empresas públicas para a taxa de crescimento esperada para a economia.  

Segundo o relatório das Nações Unidas (United Nations, Department of Economic and 

Social Affairs, 2008, p. 12), nos países de alto rendimento as empresas públicas 

contribuíram para o produto interno bruto e para o investimento cerca de 8% e 13%, 

respectivamente; nos países de rendimento médio, contribuíram 9% e 17%; e nos 

Países Menos Desenvolvidos (PMD) contribuíram 14% e 28%. 

O mesmo relatório (2008, p. 4) indica que as empresas públicas constituem a principal 

fonte de receita do governo em muitos países em vias de desenvolvimento. As 

empresas públicas chinesas e tailandesas contribuíram com cerca de 7% para as 

receitas dos seus respectivos países. No Norte de África, nomeadamente Argélia, 

Egipto, Marrocos e Tunísia, o peso foi de 60%, 12%, 4% e 7%, respectivamente. No 

Médio Oriente, temos a Jordânia com 14% e o Líbano com 17%, seguido da Síria com 

24%. Na Europa Oriental, concretamente República Checa, Hungria, Polónia, 

Eslováquia e Eslovénia, as empresas públicas contribuíram com cerca de 2%, 3%, 4%, 

5% e 3%, respectivamente. 

No domínio do emprego, o mesmo relatório explica que as empresas públicas 

suportavam cerca de 34,3% da força de trabalho total no Gana; no Gabão, 25,1%; Sri 

Lanka, 12,2%; Índia, 8,1%; Quénia, 7,7%; e China, 7,4%. 

2.2.5. OBJECTIVOS SOCIAIS 

Para Jenkins (1978, p. 2) e apoiada por Ribeiro (1992, p. 12), a relação entre a oferta e 

o bem-estar social da população é estabelecida para evidenciar o âmbito social das 

empresas públicas. Este tipo de objectivo assume a política de fomento de emprego, 

oferta de bens e serviços a preços inferiores aos do mercado, transferências de 

subsídios para certos grupos de consumidores, fornecimento de serviços à comunidade, 

tais como segurança, educação, saúde, transportes, etc. Aos objectivos sociais cabe, 
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por exemplo, estabelecer a contribuição da empresa pública para o índice de bem-estar 

social esperado. 

2.2.6. CONFLITUALIDADE DOS OBJECTIVOS  

A apreciação analítica sobre a conflitualidade dos objectivos expõe a incompatibilidade 

da coexistência, nas empresas públicas, de três tipos de objectivos face à dinâmica 

operacional, pois os objectivos financeiros, por exemplo, colidem com os objectivos 

sociais, sendo que os objectivos económicos podem ser medidos pela utilização dos 

recursos financeiros ao serviço da sociedade, resultando, deste modo, o cumprimento 

da função social do Estado. Trata-se de uma relação de subordinação e operacional.  

Para Jenkins (1978, p. 2-3) admite que os objectivos financeiros diferem dos 

económicos na medida em que os primeiros realçam a posição financeira, enquanto os 

segundos evidenciam o impacto do crescimento da actividade da empresa na economia. 

De acordo com a sua exposição, as empresas públicas podem ser lucrativas desde que 

não incorporem os objectivos sociais, pois a execução destes implica dispêndio de 

recursos financeiros que não garantem o retorno do capital, ou seja, consumo de capital 

sem retorno.  

A mesma posição é assegurada por Trivedi (1986, p. 137) ao afirma que os indicadores 

financeiros apresentam limitações de medição da componente social. Há uma corrente 

que defende a quantificação dos objectivos sociais na visão de mercado, sendo a 

condição primordial para que as empresas públicas se tornem rentáveis, pois o 

cumprimento dos objectivos sociais implica flexibilidade dos objectivos alocativos, na 

medida em que a empresa pública pode contratar um maior número de funcionários do 

que o estritamente necessário. O entendimento adicional é que os investimentos são 

realizados a uma taxa de retorno que não corresponde ao custo de oportunidade do 

capital. 

O entendimento de uma segunda corrente admite que a implementação de um projecto 

garante que parte destes objectivos sociais sejam alcançados, pois são objectivos que 

resultam da existência das próprias relações sociais com o meio ambiente (Jones, 1986, 

p. 11).  

Há ainda uma terceira postura que diz que a viabilidade financeira não é suficiente, dado 

que existe a complexidade de identificação e mensuração dos custos e benefícios dos 
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objectivos sociais (Haririan, 1989, p. 99). Empresas públicas apresentam duas formas 

distintas de remuneração: o preço e os impostos ou subsídios. Os impostos respondem 

aos objectivos sociais, por exemplo, a atribuição de subsídios às empresas públicas, 

enquanto o preço responde aos objectivos económicos e financeiros.  

2.2.7. DIFICULDADES DAS EMPRESAS PÚBLICAS 

A natureza e as características ambivalentes e contraditórias da empresa estatal, vista 

ora como unidade económica, ora como parte integrante da estrutura do poder, 

espelham um quadro de referências teórico que contextualiza o percurso de uma visão 

histórica e estrutural mais ampla. 

Abranches (1979, p. 95) argumenta que a discussão recorrente em torno das questões 

do papel da empresa estatal em economias de mercado tem a ver com a existência de 

ambiguidade e com a falta de uma definição clara da sua posição, ou seja, por um lado, 

as empresas procuram atingir objectivos políticos e de natureza macroeconómica, por 

outro lado, privilegiam interesses particulares da classe empresarial numa perspectiva 

microeconómica.  

Várias críticas foram levantadas em torno da ineficiência e a dificuldade na identificação 

e definição dos seus objectivos. Rattner (1984, p. 1) faz uma crítica ao admitir que o 

entendimento do funcionamento das empresas estatais nas suas vertentes económica 

e política não deve derivar de modelos e comparações de teorias microeconómicas ou 

da teoria geral da administração, que são mais descritivas do que explicativas, 

apontando para as aparências mais do que para a essência do fenómeno. Para ele, 

empresas públicas não seriam eficientes, de acordo com os índices económico-

financeiros e as normas de contabilidade, mesmo que estivessem a operar com grandes 

facilidades e fácil acesso a recursos financeiros internos e externos. 

Segundo Zweifel e Zaborowsky (1996, p. 151) a teoria da escolha pública a favor da 

privatização ao apontar para a ineficiência das empresas estatais que decorre da 

estabilidade dos funcionários e da busca da maximização do seu salário, bem como do 

poder e tamanho da repartição, em detrimento do lucro.  

Landau (1985, p. 473) identificou num estudo econométrico que a fonte de ineficiência 

da economia é a propriedade pública, e concluiu haver uma relação inversa entre a 
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participação do Estado na economia e a produtividade, ou seja, o grau de eficiência da 

economia reduz-se à medida que aumenta a participação do Estado.  

A crítica do Tyler (1978, p. 368-372) vem contrariar argumentos apresentados. Para ele, 

não há diferença entre os níveis de eficiência de empresas públicas e privadas. Vickers 

e Yarrow (1991, p. 117-19) corroboram ao afirmar que é possível que o empreendimento 

público seja mais produtivo que o privado em muitas situações. Segundo os autores, 

em sectores oligopolizados, as empresas privadas não são mais eficientes que as 

públicas, ou melhor, o objectivo de aumentar a eficiência das empresas públicas pode 

ser alcançado com a privatização, pois a entrada de novos concorrentes estimula a 

competitividade do mercado mesmo naquelas situações em que as empresas tenham 

afirmado alguns acordos. 

Por seu torno, Kornai (1979, p. 807) afirma que o custo de falências das empresas 

públicas é maior porque implica mais responsabilidade e intervenção por parte do 

Estado. O direito de resgate financeiro desestimularia os administradores na busca de 

lucros, pois as empresas ineficientes com défices sucessivos sobrevivem às custas do 

erário público. 

Para Hemming e Mansoor (1988, p. 8), a privatização contribui para a melhoria da 

performance da indústria devido à acção das forças de mercado, e tem um impacto na 

redução do défice público pela via da redução das despesas públicas, mas também 

porque o aumento da eficiência tende a reduzir o aumento da receita fiscal, na medida 

em que o governo poderá beneficiar do aumento da eficiência das empresas 

privatizadas por intermédio da tributação do imposto a pagar no final do exercício em 

virtude da maior operacionalidade dessas empresas. 

Segundo Ribeiro (1992, p. 62), os administradores públicos e privados enfrentam 

problemas de tomada de decisão na orientação da eficiência das empresas quanto ao 

caminho a seguir no sentido de aumento da produtividade. Alguns factores que 

contribuem para explicar a ineficiência associada às empresas públicas estão 

relacionados com a abordagem de direitos da propriedade, mormente, i) falta de 

autonomia das empresas públicas; ii) pressão exercida pelo governo sobre as empresas 

estatais devido a políticas que inibem a eficiência; iii) dificuldades de estabelecer uma 

estrutura de incentivos e controlo na administração; e iv) necessidade de cumprir 

objectivos não-alocativos. 
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3. RENTABILIDADE E ENDIVIDAMENTO 

Boardman e Vinning (1989, p. 26), baseando-se na lista internacional Global 500 da 

revista Fortune, analisaram a performance das empresas públicas considerando os 

rácios de rentabilidade dos capitais próprios (ROE), rentabilidade do activo (ROA), 

rentabilidade das vendas (ROS) e o resultado líquido, tendo concluído que as empresas 

públicas são menos rentáveis. Para eles, a rentabilidade das empresas públicas pode 

variar de sector para sector, embora apresentem eficiência superior nos sectores com 

concorrência limitada ou altamente regulados.  

São vários os autores que conduzem as suas investigações em torno da rentabilidade 

e dos factores que a determinam e influenciam, sendo que o rácio da rentabilidade dos 

capitais próprios é um dos mais frequentemente analisados:  

Há muitas medidas de rentabilidade. Tomadas em seu conjunto, essas medidas 

permitem aos analistas avaliar os lucros da empresa em relação a um dado nível de 

vendas, um dado nível de activos ou o investimento dos proprietários. Se não houvesse 

lucro, uma empresa não atrairia capital externo. Proprietários, credores e 

administradores dão muita atenção à expansão dos lucros por causa da grande 

importância que o mercado lhes atribui. (Gitman, 2010, p.58; Helfert, 2000, p.93). 

A incessante discussão na literatura sobre os determinantes da estrutura de capital 

ampliou a repercussão, nos mais variados estudos, da investigação realizada por 

Modigliani e Miller (1958, p. 292) sobre a irrelevância da estrutura de capital, sendo um 

dos temas emergentes o modo de financiamento das empresas. Para Ross (1977, p. 

34) e apoiada por Grzebieluckas et al. (2008, p. 75), a estrutura de capital sinaliza a 

verdadeira situação financeira da empresa no mercado, pois o nível de endividamento 

é um indicador de qualidade para os investidores: empresas com menor rentabilidade 

apresentam baixos níveis de endividamento e são aversas ao risco, enquanto empresas 

de maior rentabilidade apresentam níveis maiores de endividamento. 

A teoria do static trade-off procura balancear o risco de falência resultante do elevado 

nível de endividamento e os benefícios fiscais que advêm da dívida; sugere uma relação 

proporcional entre a alavancagem financeira e a performance económica (Andersen, 

2005, p. 1-19). Myers (1984, p. 576) defendeu na teoria de pecking order que os 

administradores da empresa estabelecem uma ordem de preferência para financiar os 

seus projectos internos: primeiramente, fontes de financiamento interno; em segundo 

lugar, novas dívidas; e por último, a captação de recursos através da emissão de 

acções. 



Modelos de Avaliação da Performance Financeira das Empresas Públicas 

Ndongala Manuel João Garcia   52 

Num estudo dos gerentes financeiros, directores e presidentes de 30 empresas 

brasileiras de diferentes características, Prates e Leal (2005, p. 217), comprovaram a 

teoria do trade-off. Para estes autores, as práticas de endividamento não se regem pelo 

nível de alavancagem, capacidade de pagamento, tamanho ou tipo de sociedade das 

empresas, mas pela observação da redução do custo de capital, dos custos de 

transacção sobre o endividamento e da percepção do risco pelo mercado.  

Para Pinho e Tavares (2012, p. 245), as empresas recorrem ao financiamento na 

presença de necessidades pontuais de tesouraria e para financiar projectos de 

investimento. Este processo pode decorrer de duas formas: a primeira através de fonte 

interna (autofinanciamento), por capitais próprios ou emissão de acções, e a segunda 

por capital alheio, através do mercado de capitais, por via da emissão de obrigações, 

ou por intermediários do sistema financeiro via mecanismos de crédito bancário, 

factoring e leasing. 

Podilchuk (2013, p. 14-18) fez recurso a base de dados do Comité Nacional Estatística 

da Ucrânia a fim de analisar informações de natureza financeira das empresas 

Ucranianas no período de 2001 a 2010. Recorreu a técnica de dados de painel e teve 

um total de 47.353 observações. Os resultados do estudo realizado revelaram uma 

média de 1,3% e 41,8% da rentabilidade líquida do activo total e o endividamento total, 

respectivamente. O valor mínimo foi de 50,1% negativo e máximo de 57,5% para a 

primeira e a segunda variável, obteve 0,0% de mínimo e um máximo de 100%.  

Os resultados indicaram para o sector de agricultura, a média de 1,1%, indústria 

transformadora com 1,4%, construção 1,0% e o comércio com cerca de 1,3% da 

rentabilidade líquida do activo. O endividamento total foi de 32,7%, 41,5%, 42,3% e 

51,3%, respectivamente. As empresas públicas apresentaram uma média geral da 

rentabilidade líquida do activo de 1,36%, mas em termos sectoriais, a indústria 

transformadora obteve cerca de 1,47%, construção 0,16% negativo e o sector comércio 

alcançou o valor de 0,64%. 

Ahkam e Alom (2019, p. 6-8) procuraram analisar a relação entre a rentabilidade e 

working capital em Bangladesh com recurso ao Método de Momentos Generalizado 

(GMM) e à aplicação da técnica de percentis. De uma amostra de 66 empresas e um 

total de 1054 observações no período de 1998 a 2014, a rentabilidade líquida do activo 

total teve a média de 4,3170%, um máximo de 47,92% e um mínimo de 69,57% 

negativo. O endividamento total seguiu com 37,32%, um máximo de 182,66% e o 
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mínimo de 0,0%. O sector financeiro foi excluído, pois a sua estrutura difere muitos de 

outros sectores e muito sensível aos empréstimos. 

3.1. TEORIA SOBRE ESTRUTURA DE CAPITAL 

O entendimento das fontes, do comportamento, da estrutura e da composição do 

endividamento leva-nos à compreensão da teoria da estrutura de capital, com referência 

aos trabalhos de Modigliani e Miller (1958, p. 268). A primeira proposição apresentada 

supõe que num mercado perfeito e sem impostos, o efeito da alavancagem financeira 

não exerce um impacto sobre o valor da empresa, ou seja, a rentabilidade esperada de 

uma empresa não é afectada pelo nível de endividamento. 

A segunda proposição admite que a rentabilidade das acções ordinárias de uma 

empresa endividada, impulsionada pela alavancagem financeira, tende a crescer de 

forma linear com o rácio de endividamento pelo valor corrente do mercado. Para os 

autores, quanto maior for a diferença entre a taxa de rentabilidade esperada da empresa 

e a de rentabilidade do passivo, maior será o efeito do endividamento na rentabilidade 

esperada dos capitais próprios e, consequentemente, a taxa de rentabilidade esperada 

das acções aumentaria à medida que o rácio de endividamento aumentasse, Modigliani 

e Miller (1958, p. 271). 

O pensamento que se desenvolveu com a introdução dos impostos é que o valor da 

empresa endividada não é diferente do valor da empresa financiada apenas pelo capital 

próprio acrescido do valor da poupança fiscal, pois a presença da poupança fiscal, 

considerando o endividamento, aumenta o valor da empresa. 

Modigliani e Miller (1958, p. 279) admitiram também que, num mercado de capitais 

perfeito, o custo do capital é independente do nível de endividamento da empresa, não 

há uma estrutura óptima de capital e o valor da empresa não depende da estrutura de 

capital. 

As tentativas para explicar as razões do endividamento não se esgotaram com as 

iniciativas das proposições I e II. Foram desenvolvidos outros modelos: teoria de custos 

de agência, assimetria de informação, mercados de input ou de produtos e teoria sobre 

o controlo corporativo das empresas, bem como as implicações do direito de voto na 

estrutura de capital. 
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Bastos et al. (2009, p. 75) realizaram um estudo que pretendia apurar os determinantes 

da estrutura de capital e utilizaram dados de painel com uma amostra de 388 empresas 

das principais economias da América Latina (México, Brasil, Argentina, Chile e Peru), 

no período de 2001 a 2006. Os resultados foram significativos, com destaque para a 

teoria de pecking order, que melhor contribuiu para explicar o comportamento do nível 

do endividamento das empresas, considerando as variáveis de liquidez corrente, 

rentabilidade, market to book value e tamanho.  

3.1.1. TEORIA DE PECKING ORDER  

Myers e Majluf (1984, p. 5) admitem que as empresas estabelecem uma hierarquia de 

preferências nas diversas formas de financiamento. A teoria de pecking order coloca os 

gestores numa posição privilegiada em relação aos agentes externos, devido ao seu 

conhecimento das oportunidades, riscos e valores da empresa, evidenciando assim 

problemas de assimetria de informação.  

Para Myers e Majluf (1984, p. 46), as firmas optam por utilizar os recursos financeiros 

internos; ajustam as suas políticas de dividendos às suas oportunidades de 

investimento, com o objectivo de evitar mudanças inesperadas no pagamento de 

dividendos, fazendo assim uma gestão da fluidez do fluxo de caixa gerado que se 

orienta pela política de distribuição dos dividendos, pela rentabilidade variável e pelas 

oportunidades de investimento. Finalmente, caso precise de obter recursos financeiros 

externos, a firma emite títulos de dívida, isto é, opta primeiro pela dívida, depois pelos 

títulos híbridos e por fim, se necessário, emite acções. 

Para estes autores, se houver rentabilidade, a firma liquidará dívidas ou investirá no 

mercado de títulos de dívida. Se a rentabilidade for menor, haverá necessidade de 

recorrer aos recursos da caixa ou vender títulos de dívida.  

A teoria de pecking order descarta a possibilidade de existir um nível óptimo de 

endividamento para a empresa, como indica a teoria do trade-off. Sustenta a ideia de 

que empresas com alta rentabilidade são menos propensas a contrair dívida, porque o 

excedente financeiro líquido é utilizado como fonte de financiamento, o que não sucede 

com as empresas menos lucrativas, que recorrem cada vez mais a capital de terceiros 

para financiar os seus projectos (Pinho, Tavares, 2012, p. 275-276). 
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A teoria de pecking order explica a razão pela qual empresas com menores níveis de 

endividamento apresentam menos necessidade de recorrer a fundos externos, 

enquanto outras empresas com restrições de fundos internos, por exemplo, as 

pequenas, optam por financiar as suas actividades com recurso ao endividamento 

externo. 

As empresas que utilizam o saldo da tesouraria preferem amortizar a dívida ou investir 

em títulos negociáveis quando os seus fundos internos são superiores às necessidades. 

Quando os seus fundos são inferiores às necessidades, as empresas utilizam o saldo 

de tesouraria ou vendem a carteira de títulos negociáveis (Pinho, Tavares, 2012, p. 275-

276). As empresas que optam por capital externo procuram, primeiro, identificar os 

instrumentos mobiliários de menor risco. 

Para estes autores, a estrutura financeira é vulnerável na presença de um desequilíbrio 

entre os recursos gerados internamente, líquidos de dividendos, e as oportunidades de 

investimento. A fraqueza da empresa em gerar internamente fundos para financiar os 

investimentos previstos obriga-a, numa primeira instância, a recorrer ao endividamento, 

e só em último caso é que emite acções.  

Baskin (1989, p. 26-35) concluiu após análise do efeito da rentabilidade, do crescimento 

e da política de dividendos sobre a estrutura de capital de uma amostra de 378 

empresas norte-americanas que a relação entre rentabilidade e endividamento é 

significativamente negativa, e a relação entre endividamento e crescimento é positiva, 

confirmando, dessa forma, a existência de uma hierarquia na escolha de financiamentos 

e a hipótese da teoria de pecking order. O estudo concluiu que a relação entre o 

endividamento e a rentabilidade é negativa e aumenta em relação directa com 

crescimento independentemente da existência de uma estrutura óptima de 

financiamento. 

Num estudo realizado por Perobelli e Famá (2003, p. 29) sobre os factores 

determinantes da estrutura de capital de empresas latino-americanas, os resultados 

obtidos revelaram que os factores indutores do endividamento variam de acordo com o 

país; porém, a despeito das diferenças entre os países, todos os casos apresentados 

pareciam indicar a presença da teoria de pecking order, ao revelar que as empresas 

que alcançam mais lucros são menos endividadas. 
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Rajan e Zingales (1995, p. 1452) procuraram analisar quatro factores principais sobre a 

estrutura de capital das empresas, nomeadamente: tamanho, activos tangíveis, 

rentabilidade e valor de mercado sobre valor contabilístico. Para eles, o primeiro factor 

explica a razão da acumulação de altos níveis de endividamento nas grandes empresas, 

enquanto o segundo admite que as empresas detentoras de altas taxas de activos fixos 

em relação aos activos totais apresentam maior nível de endividamento. Empresas mais 

lucrativas possuem um índice de endividamento menor e apresentam um alto valor de 

mercado em relação ao valor contabilístico. 

O entendimento sobre a estrutura de capital das empresas na França, na Alemanha, no 

Japão, no Reino Unido e nos Estados Unidos, foi reflectido por Wald (1999, p. 161-187). 

Para ele, apesar de factores específicos das empresas serem similares no nível de 

endividamento, os factores institucionais diferem significativamente entre os países. 

Especificamente, no seu estudo, as diferenças surgiram quando foi feita a correlação 

entre dívida de longo prazo e risco do negócio, rentabilidade e tamanho e crescimento. 

As diferenças foram explicadas pela política tributária dos países, bem como por 

conflitos de agência, incluindo diferenças nos custos de falência, na assimetria de 

informações e nos conflitos entre accionistas e credores. 

No seguimento de estudos sobre a estrutura de capital das empresas, Booth et al. (2001, 

p. 117-118), realizaram um trabalho idêntico para países em desenvolvimento. Os 

autores concluíram que não há diferenças nas variáveis relevantes que ajudaram a 

explicar a estrutura de capital nos Estados Unidos da América e na Europa para as 

empresas de países em desenvolvimento, embora se verifiquem, nesses países, 

algumas diferenças em termos de factores institucionais. A fraqueza institucional 

constitui um dos factores que impulsionam fortemente as decisões de financiamento, 

devido à existência de custos de agência e à assimetria de informações.  

As diferenças sistemáticas, em que factores específicos do país, como crescimento 

económico, taxa de inflação e desenvolvimento do mercado de capitais, afectam de 

alguma forma o endividamento das empresas nos diferentes países em 

desenvolvimento, não inviabilizam a comparação entre os índices de endividamento das 

empresas desses países e os mesmos índices das empresas de países desenvolvidos. 

Muitos resultados apontam uma relação positiva entre o endividamento e os activos 

tangíveis; vantagens fiscais; valor das oportunidades de investimento e tamanho da 

empresa. Por outro lado, apontam uma relação negativa do endividamento em relação 
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a volatilidade dos lucros, probabilidade de dificuldade financeira, rentabilidade, 

vantagens fiscais não relacionadas com o endividamento, especificidade e unicidade do 

produto da empresa, embora muitas das vezes os resultados encontrados sejam 

diferentes em função da metodologia adoptada, nomeadamente: a amostra 

seleccionada, a definição dos parâmetros e o período considerado, mas as conclusões 

convergem em torno da teoria de pecking order. 

Segundo Oliveira et al. (2012, p. 13), a percepção sobre a teoria de pecking order é 

aquela que assegura a relação inversa entre a rentabilidade e o endividamento, ou seja, 

quanto maior a rentabilidade, menos o grau do endividamento devido a existência de 

uma capacidade financeira interna por parte das empresas. 

3.1.2. TEORIA DE TRADE - OFF 

A teoria do trade-off aponta para a existência de uma estrutura óptima de capital capaz 

de maximizar o valor da empresa. A estratégia das empresas deve concentrar-se na 

identificação de um ponto óptimo de endividamento que permita que os benefícios 

fiscais cubram os custos das dificuldades financeiras. O valor da empresa seria 

computado na sua totalidade pelo financiamento por capital próprio mais o valor do 

benefício fiscal menos o custo das dificuldades financeiras (Brealey et al., 2013, p. 423).  

A percepção dos autores sobre a teoria do trade-off mostra que, à medida que se eleva 

o endividamento por parte das empresas, a importância do benefício fiscal amplia-se e 

o valor da empresa tende a aumentar. Entretanto, o aumento do endividamento 

representa o aumento dos custos das dificuldades financeiras. Portanto, o ponto de 

endividamento que maximiza o valor da empresa depende da razoabilidade e da relação 

entre o benefício fiscal e as dificuldades financeiras. 

Modigliani e Miller (1958, p. 272-273) após o ajustamento do seu modelo que incluía o 

efeito do imposto sobre o rendimento das empresas, verificaram que a estrutura de 

capital óptima pode ser verificada quando o financiamento for efectuado na totalidade 

por capitais alheios. Os autores afirmam que o benefício fiscal proveniente da 

alavancagem financeira poderá não ser relevante na maximização do valor da empresa, 

porque os juros resultantes do endividamento são dedutíveis ao lucro tributável e, por 

outro lado, são considerados rendimento por parte dos credores, os quais estão sujeitos 

a imposto sobre o rendimento das pessoas singulares, podendo assim resultar na 

anulação do efeito fiscal. 
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No estudo de De Angelo e Masulis (1980, p. 27), estes admitem que há outros benefícios 

fiscais não necessariamente relacionados com o endividamento, como depreciações de 

activos e créditos fiscais ao investimento. Para estes autores, à medida que aumenta o 

benefício fiscal não proveniente do endividamento, a empresa tende a reduzir o recurso 

ao endividamento. O endividamento só traz benefício fiscal se houver resultados 

suficientes para beneficiar da dedutibilidade dos juros; caso contrário, reduz o valor da 

empresa.  

A conjugação dos benefícios fiscais e a interacção do imposto sobre o rendimento de 

pessoas colectivas e singulares podem conduzir a um equilíbrio de mercado, permitindo 

à empresa definir o seu nível óptimo de endividamento, como escrevem De Angelo e 

Masulis (1980, p. 9). Contudo, existem outros factores, para além da existência de 

impostos e benefícios fiscais, que podem influenciar o nível de endividamento das 

empresas, tais como os custos de agência, os custos de insolvência e a assimetria de 

informação. 

Os resultados encontrados num estudo realizado por Margaritis e Psillak (2007, p. 1456-

64) numa amostra de 12.240 empresas do inquérito anual realizado às empresas da 

Nova Zelândia em 2004, apontaram uma relação positiva entre o endividamento e a 

rentabilidade operacional do activo, a teoria da trade – off manifestou-se presente ao 

tentar investigar a relação entre a eficiência e o endividamento total.  

Oliveira et al. (2012, p. 13) utilizaram o sinal da variável rentabilidade operacional do 

activo para identificar a teoria de trade-off ou pecking order. Para estes autores, a teoria 

de trade - off ajuda perceber os custos de falência e de agência, ou seja, os gerentes e 

os accionistas enfrentam dilemas na valorização dos activos, pois empresas com lucros 

elevados provocam conflitos de interesses devido a assimetria de informação nos dois 

grupos e como resposta, os gerentes geram mais dívidas. Neste contexto, a 

rentabilidade e o endividamento de curto prazo, longo prazo e o endividamento total 

apresentam uma relação positiva. 

3.2. ENDIVIDAMENTO 

As conclusões de acordo com os trabalhos de Booth et al. (2001, p. 99), Fama e French 

(1998, p. 841), (Lara e Mesquita, 2008, p. 31), evidenciaram para financiamento de 

longo prazo uma relação inversa entre a taxa de retorno e o endividamento e uma 

relação directa no caso dos capitais próprios. O financiamento de curto prazo 
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apresentou uma relação positiva entre a taxa de retorno e o endividamento no período 

1995 a 1998 e negativa no período de 1999 a 2001, ou seja: 

Fama e French (1998, p. 841), analisando a relação entre impostos, decisões de 

financiamento e valor da firma, concluem que o endividamento não acarreta benefícios 

fiscais. Além disso, o alto grau de alavancagem gera problemas de agência entre 

accionistas e credores que predizem relações negativas entre alavancagem e 

rentabilidade. Desta forma, as informações negativas relacionando débito e rentabilidade 

ofuscam o benefício fiscal do endividamento. 

Booth et al. (2001, p. 99) desenvolveram um estudo procurando comparar a estrutura de 

capital de diversas empresas em países com mercados financeiros profundamente 

distintos. Concluíram que as variáveis que afectam a escolha da estrutura de capital das 

empresas são semelhantes, a despeito de os mercados financeiros apresentarem 

grandes diferenças. 

Num estudo sobre a estrutura de capital e a performance das firmas, verificou-se 

empiricamente a influência da estrutura de capital na performance das Companhias 

Abertas no Brasil. Com uma amostra total de 130 empresas de capital aberto nos 16 

sectores da economia brasileira, no período de 1999 a 2005, recorreu-se à regressão 

múltipla. 

As variáveis da performance consideradas incluem a rentabilidade do activo (ROA), a 

rentabilidade operacional do activo e a rentabilidade do património líquido (ROE). Dos 

três modelos de regressão, o primeiro analisou a influência do endividamento de curto 

prazo na performance, o segundo, o endividamento de longo prazo, e o terceiro, o 

endividamento geral. Os três modelos utilizaram duas variáveis de controlo, o 

crescimento das vendas e o tamanho da empresa, que foi medido pela aplicação do 

logaritmo das vendas, ou seja, log das vendas.  

Os resultados do estudo revelaram uma relação negativa entre o endividamento de curto 

prazo em relação a rentabilidade operacional do activo e a rentabilidade dos capitais 

próprios. Do ponto de vista estatístico, o endividamento de curto prazo influenciou 

negativamente a performance medida pelas variáveis ROE e ROA. Foram obtidos, 

inicialmente, dados de 550 empresas, distribuídas por 20 sectores nos domínios agro-

pecuário e pesca, alimentos e bebidas, comércio, construção, electrónica, energia 

eléctrica, máquinas industriais, mineração, minerais não metálicos, outros, papel e 

celulose, petróleo e gás, química, siderurgia e metalurgia, software e dados, 

telecomunicações, têxteis, transportes e serviços, veículos e peças. Os sectores de 
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finanças e de seguros foram excluídos, devido ao alto grau de alavancagem 

(Grzebieluckas et al., 2008, p. 85): 

Resultado semelhante ao de Rajan e Zingales (1995, p. 1422), no Brasil, foi encontrado 

por Nakamura, Martin e Kimura (2004, p. 13), abordando fundamentalmente indicadores 

das demonstrações financeiras trimestrais em empresas brasileiras no período de 1999 

a 2003. Os pesquisadores constataram que rentabilidade operacional, grau de 

imobilização e índice valor de mercado sobre valor contabilístico do capital próprio foram 

variáveis relevantes para explicar a política de endividamento.  

No tocante ao endividamento financeiro de longo prazo, os dados indicaram que 

empresas que pagam mais impostos, de maior porte, com maior grau de tangibilidade e 

elevado crescimento em vendas são as mais endividadas de longo prazo. Os resultados 

confirmam que empresas menores enfrentam dificuldades de financiamento de longo 

prazo devido à não existência de colaterais como garantia. 

Perobelli e Famá (2003, p. 29) analisaram os países latinos, como México, Argentina e 

Chile. Os resultados assemelham-se aos de Kayo e Famá (1997, p. 7-8), ao afirmar que 

empresas mais lucrativas e em crescimento são menos endividadas, corroborando, 

portanto, com a pecking order theory. Por outro lado, o factor tamanho corrobora com 

Nakamura, Martin e Kimura (2004, p.13), indicando que, quanto maior o tamanho da 

empresa, maior o endividamento de longo prazo. Segundo Tedeshi (1997, p. 57), as 

diversas teorias examinadas sugerem vários atributos cuja presença poderá afectar a 

escolha da estrutura de capital. 

De acordo com Harris e Raviv (1991, p. 303), há relativo consenso quanto ao efeito do 

comportamento dos diversos determinantes sobre o grau de endividamento. Este 

consenso indica que o grau de endividamento aumenta com o valor dos activos fixos 

tangíveis, em virtude da sua utilização como garantia, e diminui com a volatilidade dos 

lucros (Tedeshi, 1997, p. 58). A percepção analítica do autor recaiu no trabalho realizado 

por Rajan e Zingales (1995, p. 1422) sobre os aspectos que afectam o nível do 

endividamento, notoriamente, a tangibilidade dos activos, a existência de oportunidades 

de investimento, o tamanho da firma e a rentabilidade.  

Para Jorge e Armada (2001, p. 22-24), a rentabilidade indica os níveis de endividamento 

global e de curto prazo. A teoria de pecking order manifesta-se para as empresas que, 

no curto prazo, optam por fontes de financiamento interno ou de financiamento externo 

quando estão interessadas em capital alheio a médio ou a longo prazo, 

respectivamente.  

As empresas de maior dimensão possuem mais activos e resultados mais elevados, 

estando sujeitas a menores dificuldades financeiras e, por isso, a menores custos de 

insolvência. Scott (1976, p. 33-54) defende a análise do custo de insolvência (“o nível 
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de endividamento está relacionado com a dimensão da empresa”). “Warner (1977, 

p.479) revelou que as empresas de menor dimensão suportam custos de insolvência 

mais elevados”: 

Jensen (1986, p. 324) e Stulz (1990, p. 4) defenderam o recurso ao endividamento das 

empresas com crescimento baixo e fluxos de caixa elevados como pretexto para mediar 

o conflito entre detentores de capital e gestores. Myers (1977, p. 262) defendeu que os 

fundos gerados internamente pelas empresas não são suficientes para financiar o 

respectivo crescimento. 

Leland e Pyle (1977, p. 372) defenderam a teoria da informação assimétrica, que 

evidencia: 

“Empresas com lucros mais voláteis apresentam rácios de endividamento menores”, 

uma vez que o risco de não cumprirem as suas obrigações poderá ser superior, 

originando elevadas assimetrias de informação. O aumento do risco de negócio pode 

originar também um aumento dos custos de insolvência e de agência, levando a que as 

empresas recorram menos ao endividamento. 

Na abordagem do endividamento destaca-se também a contribuição do trabalho 

realizado por Ross et al. (2002, p. 364). Para eles, os impostos, os tipos de activos, o 

grau de incerteza do resultado operacional, a hierarquia de fontes e a folga financeira 

como factores importantes na determinação de um quociente entre capital de terceiros 

e capital próprio. Para eles, a empresa que regista lucro tributável obtém vantagens 

fiscais pela utilização de capital alheio. Para eles, os custos das dificuldades financeiras 

são menores para empresas com activos tangíveis substanciais e maiores quando os 

resultados operacionais forem incertos, mesmo para situações em que o nível do 

endividamento seja considerado baixo.  

Para Dias (2002, p. 34) e (Grzebieluckas et al., 2008, p. 85), variáveis utilizadas com 

maior frequência nos estudos sobre os determinantes da estrutura de capital 

compreendem as oportunidades de crescimento, a tangibilidade e especificidade de 

activos, o tamanho da empresa, rentabilidade e risco. Admitem que o processo de 

obtenção de resultados em geral, consiste em estimar regressões considerando o grau 

de endividamento dependente com outras variáveis independentes de atributos 

teóricos. 

Os resultados do seu estudo apontaram que somente o endividamento de curto prazo 

influenciou negativamente a performance quando medida pelas variáveis ROE e ROA, 
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ou seja, empresas com maior índice de endividamento no curto prazo pagam taxas de 

juro mais elevadas e consequentemente sofrem quebras de rentabilidade. 

Tabela 3 - Resumo dos principais estudos sobre os determinantes da estrutura de capital 

 

Principais estudos Variáveis independentes consideradas Amostra e período analisado 

Toy et al. (1974) Oportunidade de crescimento, rentabilidade, risco. 
816 empresas de 4 sectores em 5 países 
industrializados, de 1966 a 1972. 

Ferri e Jones (1979) 
Sector, tamanho, risco, composição dos activos e 
alavancagem operacional. 

233 empresas norte-americanas em dois 
períodos: 1969 a 1971 e 1971 a 1976. 

Bradley et al. (1984) 
Variabilidade do valor da empresa, custos das 
dificuldades financeiras, benefícios fiscais não 
decorrentes de dívida. 

851 empresas norte-americanas, por um período 
de 20 anos. 

Titman e Wessels 
(1988) 

Qualidade dos activos, vantagens fiscais não resultantes 
do endividamento, crescimento, especificidade, sector de 
actividade, tamanho, volatilidade, rentabilidade. 

469 empresas norte-americanas de 1974 a 
1982. 

Thies e Klock (1992) 
Oportunidades de crescimento, rentabilidade, 
composição dos activos, risco, benefícios fiscais não 
decorrentes da dívida. 

419 observações de 1935 a 1983. 

Chung (1993) 
Oportunidade de crescimento, composição dos activos, 
risco, tamanho, regulação e sector. 

1449 empresas de 1980 a 1984. 

Rajan e Zingales 
(1995) 

Oportunidade de crescimento, tamanho, rentabilidade, 
composição dos activos. 

Países industrializados G7 de 1987 a 1991. 

Jorge e Armada 
(2001) 

Dimensão, crescimento, risco de negócio, rentabilidade, 
composição dos activos, vantagens fiscais não 
resultantes do endividamento, sector e controlo 
accionista. 

93 empresas portuguesas de 1990 a 1995. 

Fama e French (2002) 
Rentabilidade, oportunidades de crescimento, risco, 
benefícios fiscais não decorrentes da dívida. 

Empresas americanas de 1965 a 1999. 

Frank e Goyal (2007) 
Sector, relação entre valor de mercado e valor 
contabilístico, tangibilidade, rentabilidade, payout, 
tamanho e inflação esperada. 

Empresas norte-americanas abertas entre 1950 
e 2000. 

Fonte: Trivedi, (1994); Oliveira, (2015, p. 31-34) ; Dias (2002, p. 34) 

 
De acordo com Silva (2012, p. 1), o conceito de endividamento para grandes empresas 

inclui as variáveis dimensão, composição dos activos, rentabilidade e crescimento como 

variáveis determinantes da estrutura do capital, enquanto se verificam as variáveis risco 

de negócio, dimensão, composição dos activos e rentabilidade para as pequenas e 

médias empresas.  

Baum et al. (2006, p. 7-14) investigaram a relação entre a rentabilidade líquida do activo 

e o endividamento de curto e o endividamento total das empresas do sector da indústria 

transformadora no período de 1988 a 2000. Os resultados revelaram uma relação 

positiva e estatisticamente significativa entre o endividamento de curto prazo, 

endividamento total em relação a rentabilidade líquida do activo. O valor médio da 

rentabilidade líquida do activo, endividamento de curto prazo e o endividamento total, 

foi de 7%, de 53% e de 75%, respectivamente.  
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Num estudo que procurou analisar os determinantes da estrutura de capital de 

empresas chinesas e que contemplou uma amostra de 88 firmas chinesas registadas 

no Dow – China 88 Index, dos quais, 63 são provenientes do Shenzhen (SHSE) e 25 de 

Shanghai (SZSE) no período de 1995 a 2005, evidenciou a relação inversa entre o 

endividamento total e a rentabilidade operacional do activo. O valor médio do 

endividamento total foi de 45,41%, um mínimo de 3,0%, máximo de 180,08%. A 

rentabilidade operacional do activo teve o valor de 5,09%, máximo de 31,02% e um 

mínimo negativo de 146,67%. A correlação foi negativa na ordem de 0,5213, Chen 

(2004, p. 1346).  

Chen (2004, p. 1344-45) estudou o modelo de efeitos fixos, aleatórios e pooled OLS. A 

rentabilidade operacional do activo não foi estatisticamente significativa nos três 

modelos, ou seja, o valor probabilístico foi de 0,7954, 0,8255 e 0,9768 face ao nível de 

significância de 5%, respectivamente. O modelo de efeitos fixos apresentou um menor 

valor do erro quadrático médio (EQM) e um coeficiente de determinação mais alto no 

modelo que considera o endividamento total e o do endividamento de médio e longo 

prazo. O teste de Hausman inclinou-se mais ao modelo de efeito fixo do que ao modelo 

de efeito aleatório. 

Na sequência de pesquisas, Ahmad et al. (2012, p. 145), procuraram analisar o impacto 

da estrutura de capital na performance das empresas de Malásia. Foram utilizadas duas 

medidas de performance, a rentabilidade líquida do activo e a rentabilidade líquida de 

capital próprio. O endividamento de curto prazo, endividamento de médio e longo prazo 

e o endividamento total foram considerados como variáveis independentes no modelo. 

Os resultados de uma amostra de 58 empresas registadas de um conjunto de 358 

observações no período de 2005 a 2010, indicaram um coeficiente angular negativo de 

0,038 e um valor probabilístico de 0,045 do endividamento de curto prazo. O coeficiente 

angular do endividamento total de 0,014 foi negativo e o valor probabilístico foi de 0,042 

face o nível de significância de 5%, (Ahmad et al., 2012, p. 149). 

Em termos descritivos, o valor médio da rentabilidade líquida do activo, endividamento 

de curto e o endividamento total foi de 3,7%,26,3%, e de 35,6%, respectivamente. A 

primeira variável obteve valor mínimo de 188,5% negativo, a segunda 259,3% negativo 

e a terceira cerca de 260,6%. O valor máximo foi de 38,6%, 332,5% e de 335,2%, 

respectivamente. A correlação entre a rentabilidade líquida do activo, endividamento de 
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curto prazo e o endividamento total foi de 0,047 e de 0,054 negativa, respectivamente 

(Ahmad et al. 2012, p. 147).  

Sorana (2015, p. 38) utilizou a rentabilidade operacional do activo como variável 

dependente num seu estudo sobre os determinantes do retorno do activo em Roménia 

de uma amostra de 126 empresas listadas no e Bucharest Stock Exchange (BSE) no 

período de 2003-2012. Os resultados indicaram um valor médio de 4%, um mínimo de 

110,8% e um máximo de 107,2% da rentabilidade operacional do activo, um 

endividamento total com média de 34,0%, mínimo de 1% e um máximo de 181,1%. A 

correlação foi negativa entre a rentabilidade operacional e o endividamento total com 

cerca de 26,4%.  
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4. PERFORMANCE FINANCEIRA 

Falar da performance financeira é questionar como medir e classificar o desempenho 

financeiro de uma empresa, ou seja, é tratar de objectivos, critérios, indicadores e 

medidas. Para muitos investigadores, a percepção do conceito vai de encontro a uma 

reflexão que atende à capacidade da empresa de aumentar os seus activos, de obter 

vantagens fiscais do endividamento, à capacidade de autofinanciamento ou ainda de 

manter-se solvente, isto é, de ser capaz de gerar cash-flow acima dos passivos 

correntes. Mas será assim tão relevante enunciarmos todos os possíveis indicadores 

para apurar a performance financeira de uma empresa? E por que razão escolhemos 

empresas públicas? 

Para Damodaram (2004, p. 611), a avaliação de uma empresa e do seu património 

requer focar três áreas: investimento, financiamento e dividendos. As decisões de 

investimento remetem-nos para a valorização dos activos; o financiamento remete para 

o peso e os efeitos do endividamento; os dividendos levam-nos à capacidade de gerar 

retorno pelo esforço do cash-flow.  

A cumplicidade científica da presente pesquisa pretende medir a performance financeira 

das empresas públicas considerando a variável rentabilidade operacional e o 

endividamento, ou seja, a rentabilidade operacional do activo como indicador que avalia 

o investimento fruto da capacidade operacional, o grau de endividamento pela 

participação de capitais alheios na estrutura de capital e a rentabilidade líquida como 

variável proxy no que toca a distribuição de dividendos. Portanto, a percepção de um 

estado de insolvência nas empresas públicas será deduzida pela ausência destas 

variáveis ou quando assumirem valores nulos no modelo.  

Segundo Marin et al. (2020, p. 5), a rentabilidade pode ser considerada como uma 

medida para avaliar os investimentos realizados, pois a sua função serve para 

demonstrar o quanto a empresa gerou rendimentos líquidos ao investir num 

determinado tipo de negócio. 

Uma empresa que enfrenta dificuldades financeiras, seja pela falta de capacidade de 

pagamento originada pela fraqueza do seu cash-flow ou pelas dívidas acumuladas, 

incorre no risco de insolvência. Não existem modelos globais que avaliem a performance 

financeira como um todo, mas antes cada autor adopta um conjunto de indicadores. Há 

uma enorme dificuldade em encontrar, na literatura, quer para as empresas privadas, 



Modelos de Avaliação da Performance Financeira das Empresas Públicas 

Ndongala Manuel João Garcia   66 

quer para as públicas, um modelo capaz de medir a performance financeira como um 

todo. Há, isso sim, no sistema financeiro, um conjunto de indicadores que respondem 

às interrogações do investidor quanto à capacidade de criação de valor de uma empresa 

ou ainda quanto ao valor dos seus capitais próprios, como referem Jain et al. (2014, p. 

70).  

Uma crítica que se deduz do trabalho dos investigadores tem a ver com a construção 

de indicadores para a avaliação do desempenho económico e financeiro com recurso a 

técnicas de análise de rácios ou de mínimos quadrados. Existe também a limitação de 

que os indicadores financeiros não expressam o real desempenho das empresas 

públicas, pois não incorporam o esforço total da sua capacidade instalada em função 

dos objectivos que são obrigadas a realizar, o que nos impõe o desafio de centrar a 

pesquisa apenas na perspectiva do alcance de objectivos financeiros e não de 

objectivos sociais (Trivedi, 1986, p. 137).  

Para Valentin (2013, p. 1), o conceito de performance foi reduzido à condição da 

obtenção de lucros. A performance financeira pode ser classificada como global quando 

persegue a satisfação de todos os seus stakeholders no que diz respeito ao bem-estar 

e aos lucros; quando procura criar riqueza, aumentando o valor de mercado da empresa; 

quando mostra capacidade de distribuir dividendos e de assegurar o investimento de 

capital, solvência e estabilidade, capacidade de reembolso dos empréstimos, atracção 

de melhores postos de trabalho e pagamento de obrigações fiscais.  

As empresas utilizam indicadores de performance com o objectivo de medir, informar e 

melhorar o seu desempenho. Uma avaliação com uma realidade multidimensional 

equilibrada deverá considerar a relação entre a informação financeira e a não financeira. 

Para Valentin (2013, p. 2), a avaliação da performance levanta a discussão da fonte de 

informação financeira capaz de medir o desempenho da empresa, pois há quem pense 

que a informação contabilística por si só carrega um passado que não reflecte a 

verdadeira posição da empresa quando o seu comportamento depende do mercado.  

A discussão sobre a avaliação da performance não se esgotou. Como afirma Leba 

(1995, p. 23), “if it is not measurable, it does not exist”: 

Geniat and Libert (2002, p. 47-50) opined, fairly correctly, that “without the capacity to 

measure, we would be uncertain, literally, as to where we stood and where we are going. 

We would not know whether we are rich or poor, hot or cold, old or young […].”. 
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O classicismo e modernismo na selecção de indicadores da performance reduziu a 

percepção do clássico ao considerar que a informação é uma realidade do passado 

quando se exclui o custo do capital, acentuando a presença de indicadores como ROA, 

ROE, ROI, gross profit margin, net profit margin, debt ratio, current ratio, e acid test ratio. 

Os indicadores financeiros modernos enfatizam a criação de valor na visão dos 

interesses dos accionistas.  

4.1. PERFORMANCE NA PERSPECTIVA MICRO 

Segundo Hadhikari, Kirkpatrick (2002, p. 31), a avaliação da performance das empresas 

pode ser fundamentada em duas perspectivas: micro e macro. A perspectiva micro foca 

a rentabilidade comercial, e a performance económica e financeira em termos anuais. A 

rentabilidade considera o excedente de exploração e o retorno de capital a preços 

correntes de mercado, e a performance económica avalia o lucro operacional em termos 

de custos dos recursos locais, da rentabilidade operacional ou benefício económico por 

unidade. Também inclui outros aspectos, como a intensidade e a produtividade, a 

capacidade instalada e a formação de preços. 

A análise macro da performance evidencia a contribuição das empresas para a 

economia em termos de valor acrescentado, poupança e investimento, empregabilidade 

e ganhos nas trocas externas. Também procura analisar o peso dos encargos 

financeiros no agravamento do défice suportado pelo Tesouro Nacional, em subsídios 

e garantias, na dívida externa e o seu impacto na balança de pagamento e na dívida 

local. Para estes autores, os objectivos sociais seriam facilmente enquadrados na 

perspectiva macro, e assim, na impossibilidade de uma avaliação quantitativa, a 

avaliação qualitativa seria a mais indicada. 

A metodologia de avaliação da performance difere de país para país e de empresa para 

empresa, tendo em conta a sua natureza, aquilo que produz e os seus objectivos 

económicos e sociais. Para Hadhikari, Kirkpatrick (2002, p. 30), existe uma abordagem 

comum segundo a qual as empresas públicas enfrentam desafios comerciais e não 

comerciais, e dessa forma a sua avaliação deverá obedecer à natureza dos objectivos 

definidos (Leibenstein, 1978, p. 157-174).  

As empresas públicas estão sujeitas a objectivos múltiplos, alocativos (financeiros e 

económicos) e não-alocativos (sociais). Não existe um consenso na literatura 

económica quanto à fiabilidade dos indicadores, nem mesmo uma perspectiva comum 
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em termos da interpretação associada aos indicadores da performance (Ribeiro, 1992, 

p. 12). 

4.1.1. PERFORMANCE FINANCEIRA 

A perspectiva macro na visão de Funkhouser e MacAvoy (1979, p. 357-361) foi 

apresentada num estudo comparativo entre empresas públicas e privadas na Indonésia, 

feito a algumas indústrias. O estudo teve em conta empresas públicas e privadas 

segundo o sector de actividade na indústria; empresas com o mesmo tamanho e 

empresas públicas e privadas emparelhadas com base nos níveis de venda e produtos. 

Neste estudo, a rentabilidade financeira foi utilizada como indicador para 11 indústrias 

e medida como a diferença entre as receitas das vendas e as despesas directas, 

excluindo amortizações e depreciações e juros sobre as receitas de vendas. Em cada 

caso, os resultados demonstraram que a média da margem de lucro para as empresas 

públicas foi muito baixa comparada com a das empresas privadas, e a diferença das 

médias foi estatisticamente significante. 

Um outro estudo, realizado de 1965 a 1975 por Trebat (1980, p. 167), cobriu cerca de 

50 empresas do sector industrial brasileiro (electricidade, telecomunicações, aço, 

petroquímica, mineração e ferrovias) e permitiu estimar o retorno do capital investido, 

revelando diferenças significativas, com a petroquímica na posição de topo, com 41%, 

seguida das telecomunicações, com 6%, em 1975. Embora se verificasse uma 

tendência para a queda na rentabilidade, em termos gerais as empresas brasileiras 

estudadas apresentaram rentabilidade positiva.  

O mesmo estudo demonstrou que as empresas públicas foram capazes de financiar 

cerca de 40% a 60% do seu investimento bruto no período de 1966 a 1975, utilizando 

os fundos retidos e as amortizações, em comparação com as empresas privadas, que, 

utilizando financiamento próprio, financiaram cerca de 50% a 60%, (Trebat, 1980, p. 

213). 

No âmbito da análise da rentabilidade financeira das fábricas na Turquia, Walstedt 

(1980, p. 33) calculou o rácio do lucro antes de juros e impostos em relação ao 

investimento total, que atingiu cerca de 4% a 5% no período de 1968 a 1972. Para este 

autor, o ajustamento inadequado das taxas das depreciações, subsidiando os encargos 
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financeiros, reduzem a rentabilidade financeira, chegando a atingir zero ou valores 

negativos. 

O trabalho realizado por Kim (1981, p. 482-483), visou comparar a performance 

financeira entre empresas públicas e privadas com base no estudo das fábricas da 

Tanzânia no período de 1970 a 1975, apurou, excluindo o ano de 1971 e partindo do 

pressuposto de que foram examinados apenas aqueles sectores onde coexistiam 

empresas públicas e privadas, que as receitas das empresas públicas, retirando os 

subsídios, foram insuficientes para cobrir as despesas, excluindo o pagamento de 

impostos e a provisão das depreciações, enquanto o sector privado, ao longo desses 

mesmos seis anos, obteve excedentes. Os maus resultados das empresas públicas 

resultaram em overmanning e salários elevados por empregado, revelando a influência 

de outros objectivos além da maximização da riqueza e reflectindo a interferência do 

Estado nas operações das empresas públicas. 

O Banco Mundial (1983a, p. 74-75) efectuou uma comparação entre países em vias de 

desenvolvimento no que diz respeito à rentabilidade e à performance financeira das 

empresas públicas. Os resultados apresentados, relativos a 24 países, demonstravam 

um ligeiro excedente operacional antes das depreciações. Contudo, não foram incluídos 

o pagamento dos juros, o input de preços subsidiados, impostos e atrasos acumulados. 

A inserção das referidas rubricas e as depreciações implicariam que, em muitos países, 

as empresas estariam em situação de défice.  

No domínio da performance existem muitas discussões em torno do seu conceito. Para 

Motta (1984, p. 258), admite que a rentabilidade financeira apresenta algumas 

limitações que resultam da sua natureza como indicador financeiro em captar as 

imperfeições de mercado, de uma deficiente distribuição de renda, de políticas de 

fixação e controlo de preços e da existência de monopólios. Há, contudo, alguma 

ambiguidade na classificação dos resultados de indicadores económicos e financeiros. 

Não se consegue separar indicadores de eficiência e de ineficiência, o que limita a 

compreensão do efeito de uma queda ou uma subida, dificulta definir intervalos, e 

aceitar ou rejeitar resultados, considerados os valores de referências dos parâmetros.  

Segundo Trivedi (1986, p. 137) e defendido por Ribeiro (1992, p. 71), quando se 

analisam os indicadores financeiros das empresas públicas, geralmente adquire-se a 

ideia de que estas são ineficientes. Para este autor, o uso de indicadores financeiros é 

inadequado para estabelecer uma comparação do desempenho entre empresas 
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públicas e privadas, pois estes indicadores não levam em conta a função social das 

empresas públicas e, portanto, tendem a enviesar a análise, prejudicando a sua correcta 

avaliação.  

A análise do interesse público e no lucro é encarada por Sharma (1974, p. 16-20). Para 

ele, as empresas devem procurar atingir objectivos económicos e financeiros de acordo 

com os planos definidos pelo Estado, numa perspectiva de assegurar um interesse 

maior. Numa economia onde o papel do Estado se ajusta às necessidades da política 

social e económica, a sua responsabilidade não se esgota numa simples intervenção, 

mas antes deve ser um actor decisivo nas decisões importantes, como, por exemplo, na 

fixação de preços e no combate ao lucro excessivo.  

Jones e Mason (2010, p. 29-30), sugerem que a solução da fraca performance das 

empresas públicas passa por dois pontos de acção: definição de um critério de controlo 

das empresas públicas, e implementação de um mecanismo de controlo, com incentivos 

ou desincentivos adequados, de forma a estimular os administradores das empresas 

públicas em linha com os critérios. Basu (1994, p. 47), após ter analisado o importante 

papel do desempenho das empresas públicas na economia indiana, concluiu que estas 

são utilizadas como instrumentos da política social e que a sua principal função 

operacional assenta na garantia do bem-estar social. 

De acordo com Ahmad (2010, p. 49), a dimensão e a natureza do sector público de um 

país dependem de conflitos de interesses e da existência de um grupo político 

dominante. Jones e Mason (2010, p. 43), por sua vez, admitem que as pessoas que 

formam o governo são pragmáticas e racionais. O tamanho do sector público aumenta 

quando o benefício marginal é igual ao custo marginal.  

4.1.2. PERFORMANCE ECONÓMICA 

O estudo desenvolvido por Dholakhia (1978, p. 2) comparou o crescimento da 

produtividade total nas fábricas na Índia de 1960 a 1961. Estimou net output, capital, 

trabalho e o índice total de factor de produção. Os resultados apurados demonstraram 

que a taxa de crescimento da produtividade total de factores foi alta, com 4,33% anual 

no sector público, quando comparada com os 0,18% do sector privado. 

Funkhouser e MacAvoy (1979, p. 354) compararam dados sobre os custos de produção 

no âmbito da análise da performance financeira das empresas públicas na Indonésia, 
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centrando-se no custo por unidade, excluindo juros e depreciação. Os resultados 

demonstraram que o custo das empresas públicas ficou abaixo de todas as outras 

empresas da amostra; porém, após a inclusão de certos aspectos, como o 

emparelhamento ou o tamanho da mesma indústria no público ou no privado, a 

diferença do custo não ficou evidente, mostrando que as empresas públicas tiveram 

menos custos que as privadas do mesmo tamanho. 

Gupta (1982, p. 183-184) comparou a performance da produtividade entre ambos os 

tipos de empresa na indústria de fertilizantes e demonstrou que a produtividade do 

sector público foi inferior à do privado, embora se tenha verificado alguma relativa 

melhoria na performance das empresas públicas. A análise foi feita considerando o total 

de factores e parciais da produtividade nos períodos de 1969 a 1970 e de 1976 a 1977. 

O estudo mostrou que a redução na performance ocorreu quando, na responsabilidade 

das empresas públicas, foi introduzida a liberdade de assumirem custos de produção 

mais altos para aquisição de matérias-primas e para a implementação de tecnologia, o 

que eliminou a diferença nos resultados das suas performances quando comparadas 

com as das privadas. 

4.1.2.1. LUCRO ECONÓMICO 

O lucro económico é geralmente medido como a diferença entre o benefício e o custo 

de eficiência económica do preço sombra. Na avaliação ex-post, o lucro económico é 

calculado, em termos anuais, como o rácio entre benefício e custo (EBC), ou ainda como 

o rácio do retorno económico do capital (ERC), ou ainda rácio obtido por cada unidade 

de benefício económico (UEB). Há eficiência económica quando o EBC ou o ERC forem 

maiores que 1, ou quando no último caso, seja igual ao custo de oportunidade de capital 

ou UEB positivo, Hadhikari e Kirkpatrick (2002, p. 36). 

O Banco Mundial (1984, p. 2) reportou que em Marrocos, em 1978, quase cerca de 

metade das empresas públicas apresentavam uma média de ineficiência de custo dos 

recursos domésticos (DRC), de todos os produtos fabricados, no intervalo de 1,12 a 

1,17. Shirley (1983, p. 2-3) encontrou diferenças significativas da taxa económica e 

financeira do retorno do capital das fábricas egípcias de empresas públicas de 1980 a 

1981. Uma parte de cerca de 50% apresentava uma taxa financeira de retorno de capital 

abaixo de 10% e a outra parte um retorno económico do capital negativo.  
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Yagci (1984, p. 63) recorreu os rácios custo de oportunidade económica (EPC), DRC e 

EPC para avaliar a eficiência das fábricas da Turquia, a partir dos dados de 1981. Os 

resultados da protecção nominal e efectiva foram altos e permitiram fazer uma 

substancial diferenciação entre sectores e entre empresas públicas e privadas, e ainda 

entre produtoras locais e exportadoras; havia favorecimento das empresas públicas em 

termos das garantias de subsídios; o DRC era alto no sector público, indicando um alto 

nível de ineficiência, e o lucro económico, em termos do retorno de capital, era em média 

mais alto no sector privado. 

Um estudo realizado a um grupo selecto de gestores de empresas no Paquistão usou o 

lucro, a produção e a redução de conflitos no trabalho como critérios da performance. A 

dificuldade na definição do critério deveu-se à ambiguidade na quantificação dos 

objectivos não comerciais, quando comparados com os objectivos comerciais. Jones 

(2010, p. 10) refere que o problema dos objectivos não comerciais pode ser reduzido ao 

reconhecer previamente a sua existência, pois afectam o investimento, mas não as 

decisões operacionais.  

Segundo Jones (2010, p. 12-13), a premissa para a avaliação da performance é a 

definição do critério que permite a continuidade operacional da empresa; a segunda 

consiste na selecção de um valor de referência do critério que permite classificar uma 

performance como boa ou má. Os lucros das empresas privadas diferem dos lucros das 

públicas mesmo se admitirmos que seja excluída a componente de objectivos não 

comerciais.  

Para o autor, a primeira razão tem a ver com a diferença dos objectivos; os preços 

praticados também não são iguais entre empresas públicas e privadas. Um outro 

aspecto assenta na perspectiva do custo e benefício nas empresas públicas e privadas, 

ou seja, as receitas de taxas podem ser custos para as privadas, enquanto para as 

públicas representam benefícios comparticipados, fruto da intervenção do Estado para 

a oferta de um bem ou serviço.  

O autor afirma que o lucro das empresas públicas deveria ser medido após impostos e 

taxas, enquanto o lucro das privadas antes de impostos e taxas. O lucro público3 seria 

apurado pela soma das vendas mais as variações de inventários menos custos de 

                                            
3Public profit = sales +/- inventory changes - manufacturing costs - administrative and selling cost - total 

employee cost + depreciation and amortization allowances - opportunity cost of working capital. 
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produção, administrativos, encargos com pessoal mais depreciação e amortização e 

encargos financeiros do working capital (Jones e Mason, 2010, p. 30). 

Trivedi (1986, p. 140), após realizar uma apreciação da metodologia de elaboração de 

contas nacionais, defendeu que o stock de capital das empresas públicas podia ser 

calculado. Para este autor, o lucro das empresas públicas, considerando o preço de 

mercado, seria composto pela soma das vendas adicionado às variações de existências 

e depreciações, deduzido do custo de matérias-primas, custos administrativos, custos 

com pessoal e custo de oportunidade de capital, e o rácio da rentabilidade a preço 

corrente de mercado seria apurado pelo quociente entre o lucro e o stock de capital, o 

que eliminaria os problemas relativos ao tamanho das empresas. 

4.1.2.2. LIMITAÇÕES DO LUCRO ECONÓMICO 

Os critérios de avaliação devem responder aos pressupostos estabelecidos. Se as 

empresas públicas são criadas para o aumento do bem-estar social, então os critérios 

de avaliação devem responder a este pressuposto. Não é o critério de lucro que 

demonstra a eficiência do bem-estar social criado pelas empresas públicas, como refere 

Trivedi (1986, p. 137), afirmando que existem muitas limitações associadas à utilização, 

para as empresas públicas, dos mesmos indicadores de rentabilidade usados para as 

privadas. Para este autor, as empresas públicas são instrumentos da política pública 

que procuram aumentar o bem-estar social. 

Na sua exposição, admite que, para se apurar se as empresas públicas falharam na sua 

missão quanto ao aumento do bem-estar social, é preciso que o critério responda aos 

seguintes quesitos: a) a existência de uma correlação entre os resultados e a gestão, 

ou seja, qualquer aumento ou diminuição dos resultados relativos ao bem-estar social 

devem estar correlacionados com os factores de controlo da gestão; e b) o critério deve 

estar associado ao bem-estar social. A condição de utilizar o lucro como critério de 

avaliação das empresas públicas deve atender a esses dois elementos. 

Um outro aspecto prende-se com a utilização do lucro como indicador de medição da 

performance nas empresas públicas, assente num sistema de contabilidade que 

contempla a perspectiva privada ao analisar a relação entre custo e benefício sob o 

ponto de vista dos stakeholders, e não da sociedade, medindo o aumento do bem-estar 

dos stakeholders e não o do bem-estar social. Segundo o autor, há quatro situações 

que afectam o bem-estar social:  



Modelos de Avaliação da Performance Financeira das Empresas Públicas 

Ndongala Manuel João Garcia   74 

a) Os custos de certos bens ou serviços não são valorizados, pois o decréscimo do 

lucro em função do aumento de um determinado custo implica redução do bem-

estar social, como é o caso da taxa de juro, transferências (doações) e 

amortizações;  

b) Alguns benefícios não são verdadeiros benefícios; por exemplo, juros recebidos, 

dividendos ganhos, transferências de pagamentos recebidos e ganhos de capital 

da venda de instrumentos financeiros. Estes são considerados benefícios nas 

empresas privadas, mas não o são sob o ponto de vista da sociedade em geral;  

c) Alguns custos são ignorados; por exemplo, o custo de capital de funcionamento 

não surge de forma explícita nos ganhos ou perda de lucros;  

d) A subvalorização de certos custos, considerando o preço e a quantidade de 

produto processado, afecta a sua medição.  

O autor admite que, na contabilidade, o stock de capital é valorizado em função do custo 

de aquisição, e nas empresas públicas o que se pretende medir é a capacidade 

produtiva, ou a capacidade de se utilizar o capital para produzir. Esta situação 

demonstra uma falha no sistema de contabilidade das empresas privadas quando 

aplicado às empresas públicas.  

Um aspecto prende-se com o facto de os preços não reflectirem o verdadeiro valor dos 

produtos ou serviços. Nas privadas, o lucro é calculado tendo em conta os preços 

correntes e há sensibilidade na variação do rendimento em função de custos e preços, 

contrariamente às empresas públicas, que são obrigadas a seguir as políticas de preços 

do Estado. Nas empresas públicas existe alguma dificuldade de aplicação de preços 

para certos bens não comercializáveis, a existência de externalidades, as questões 

sobre as mudanças de preços, condições macroeconómicas, tamanho das empresas e 

as infra-estruturas.  

Finalmente, o lucro é um indicador de momento e não revela uma perspectiva do futuro. 

O conceito de bem-estar social obriga a fazer um prognóstico da actividade da empresa 

no futuro e é vantajoso como um indicador médio que avalia o sistema na magnitude da 

margem de contribuição no lucro, (Trivedi, 1986, p. 137). 
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4.2. PERFORMANCE NA PERSPECTIVA MACRO 

O crescimento do défice e a dívida do sector público têm demonstrado a importância 

das empresas públicas na conjuntura dos países em vias de desenvolvimento. As 

empresas públicas têm sido grandes beneficiárias da dívida no mercado doméstico e 

estrangeiro quando o Estado emite garantias para as suas dívidas, embora a 

deterioração da sua performance financeira tenha fortes repercussões para o orçamento 

do Estado.  

Os empréstimos no mercado doméstico às empresas públicas podem ter efeito de 

crowding out nos empréstimos ao sector privado. Blejer e Khan (1984, p. 387) 

analisaram o efeito do investimento público sobre o investimento do sector privado sob 

a hipótese de crowding out, embora a substituição entre investimento público e privado 

não tenha sido muito evidente no período de 1971 a 1979, nos 24 países em vias de 

desenvolvimento estudados. Notou-se que os défices orçamentais cobertos pelos 

empréstimos junto do Banco Central produziram efeitos factuais sobre a oferta da 

moeda e a inflação. 

Um programa de estabilização do FMI (1986, p. 71) sobre a melhoria da performance 

financeira das empresas públicas admitiu que o ajustamento nos países em vias de 

desenvolvimento, no período de 1980 a 1985, em 72 de um total de 94 países, incidiu 

mais nas empresas públicas não financeiras, como estratégia para reduzir o impacto do 

défice financeiro das empresas públicas na estabilidade macroeconómica.  

No domínio da performance na perspectiva da eficiência social, Ramanadham (1988, p. 

3-6) admitiu que é difícil medir objectivos não comerciais que são vagamente definidos, 

e que o seu alcance é de difícil quantificação. A perspectiva da eficiência social varia de 

um país para outro, e cada país pode adoptar critérios diferentes em função de um grupo 

de interesse ou de regiões. Os objectivos podem ser alcançados por via de vários 

canais, como salário, política de input material, preço dos produtos, distribuição de 

dividendos e afectação dos recursos da empresa. No entanto, as empresas públicas 

que conseguiram implementar essas políticas criaram conflitos com os objectivos 

financeiros.  

Para o autor, o lucro das empresas públicas pode ser definido como o lucro financeiro 

ajustado à eficiência económica e a outros objectivos não comerciais. Os inputs e 

outputs são reavaliados ao preço sombra para permitir integrar as diferenças entre o 
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valor praticado no mercado e da eficiência produtiva. O custo de deduzir os objectivos 

não comerciais calculados antes do public profit é tratado como um subsídio implícito.  

A performance financeira das empresas públicas deverá ser avaliada tendo em conta a 

sua natureza pública. Em muitos casos, estas empresas são obrigadas a perseguir 

objectivos económicos e sociais em simultâneo que, de forma global, dificultam o âmbito 

e a definição dos seus critérios de avaliação, ao contrário do que sucede com as 

privadas. Uma outra dificuldade partilhada nos dois sectores, público e privado, no 

âmbito da avaliação da performance financeira, é a óptica, ou seja, o modelo efectivo 

de avaliação.   

Uma das formas de as empresas públicas alcançarem os seus objectivos sociais é 

responsabilizar o Estado pelo suporte financeiro das suas actividades não produtivas, o 

que facilitaria que as empresas públicas se preocupassem somente em alcançar os 

seus objectivos financeiros específicos. No Senegal, o governo assinou um acordo 

formal no qual assumiu, durante três anos, o compromisso da oferta de serviços sociais 

abaixo do custo e concedeu liberdade às empresas públicas para tomarem decisões do 

quotidiano. Em troca, essas empresas concordaram em definir certos objectivos 

financeiros específicos e objectivos de produtividade (Banco Mundial, 1983a, p. 79). 

Bozec et al. (2002, p. 393) e Caves e Christensen (1980, p. 948-959) referem que a 

performance das empresas públicas é igual ou ligeiramente superior à performance das 

empresas privadas. No entanto, a opinião mais generalizada na literatura sobre este 

tema é que as empresas privadas têm melhores níveis de rentabilidade do que as 

empresas públicas.  

A importância da análise financeira das empresas públicas tem merecido uma discussão 

profunda no domínio da afectação eficiente de recursos, do rendimento e do seu 

crescimento, considerando a função social que desenvolvem na sociedade. Em geral, 

as empresas públicas utilizam os mesmos indicadores económicos e financeiros 

aplicados às privadas. Em Angola, a Lei 11/13 de 3 de Setembro do Sector Empresarial 

Público enuncia claramente no seu art. 21.º, ponto 1 e 3, a rentabilidade financeira como 

indicador de avaliação da performance das empresas que concorre ao princípio de 

eficiência económica e da eficácia; isto é; a gestão de recursos de forma eficientes e 

sem desperdícios, art.19.º, ponto 1 e 2, alínea b e d). 
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4.3. CRITÉRIOS DA PERFORMANCE 

A avaliação da performance financeira nas empresas públicas deve procurar identificar 

os tipos de objectivos, quais e como estão relacionados com os critérios, ou seja, um 

processo que contempla o alinhamento dos objectivos, critérios, indicadores e modelos 

numa relação de transitividade subordinada condicionalmente aos pressupostos 

definidos. Pinto (2004, p. 10), afirma que a avaliação da performance é um exercício 

ambíguo nas empresas públicas, porque não há uma clareza total dos objectivos nem 

dos critérios subjacentes à sua missão. Para este autor, estes elementos constituem 

factores importantes para a alocação de recursos financeiros, como acontece com o 

sector privado, onde os objectivos centrais são muito claros e têm, acima de tudo, 

natureza financeira.  

As empresas públicas são criadas para responderem a diversos objectivos e são 

utilizadas como instrumento da política económica na distribuição de rendimento às 

famílias, através da prática, por exemplo, de subsídios (Jenkins, 1978, p. 17). Estas 

práticas levantam preocupações sobre o modo da sua avaliação e dificultam a 

identificação de critérios adequados para o seu controlo. Este ponto de reflexão também 

ficou expresso no relatório das Nações Unidas (2008, p. 22), e segundo Mathur (2010, 

p. 1), as empresas públicas foram criadas, na maioria dos países, para acelerarem o 

desenvolvimento económico e social. 

Como indicador, a rentabilidade é ambígua na tentativa de avaliar a função social das 

empresas públicas, pois, conforme sustenta Ribeiro (1992, p. 1), as empresas, do 

mesmo modo que os indivíduos, são constantemente avaliadas, sendo recompensadas 

ou penalizadas pelo seu desempenho. As empresas podem ser avaliadas com base nos 

mais diversos atributos: produtividade, rentabilidade do património, qualidade dos seus 

produtos e serviços, responsabilidade para com o meio ambiente, etc.  

Para este autor, uma empresa pode apresentar um elevado grau de produtividade e um 

grau mínimo de responsabilidade para com o meio ambiente. Se o critério de 

desempenho é o da produtividade, a empresa sai-se bem na comparação, o que não 

ocorre no caso da utilização de outro indicador. Aplica-se um raciocínio semelhante à 

comparação entre empresas públicas e privadas, ou seja, dependendo do indicador 

utilizado, os resultados modificam-se. Este facto confere ao indicador de desempenho 

um papel importante em estudos do género. 
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A definição dos objectivos determina o processo pelo qual se enuncia a função das 

empresas e os critérios da avaliação da sua performance. Um dos grandes problemas 

que se coloca nas empresas públicas é a quantificação dos seus objectivos e a 

identificação de um critério de avaliação do seu desempenho. 

Para Ribeiro (1992, p. 18), a avaliação do desempenho das empresas públicas deve 

valer-se da utilização de um indicador que se abstraia das suas principais diferenças 

em relação às empresas privadas, a fim de evitar resultados enviesados, como, por 

exemplo, sucede com os indicadores financeiros, de uso comum em avaliações do tipo, 

que não reflectem a função social das empresas públicas e que, por isso, favorecem as 

empresas privadas na comparação. Por outro lado, a necessidade de cumprimento de 

objectivos não comerciais implica má alocação de recursos, criando obstáculos ao uso 

de indicadores de eficiência alocativa. 

A importância dos critérios da performance assenta na quantificação expressiva dos 

objectivos, como assinalam Ramamurti e Vernon (1991, p. 186). Não é linear que a 

multiplicidade de objectivos existentes nas empresas públicas permita a criação de 

múltiplos critérios. Os objectivos numerosos podem ser agregados individualmente, 

quantificados e ponderados a um peso relativo, como acontece com as privadas, que 

enfrentam a mesma situação de maximização de benefícios e minimização de custos 

de produção. 

Para estes autores, a construção de um único indicador de referência, como o lucro, 

pode resultar na combinação do peso de um ponderador positivo, como o preço para 

cada output, e o peso de um ponderador negativo, como o custo para cada input. A 

dificuldade na definição da performance das empresas públicas não é fruto da 

multiplicidade dos seus objectivos, mas sim da quase impossibilidade de quantificação 

e da falta de ponderadores relativos. Como explicam Ramamurti e Vernon (1991, p. 

185): 

 

In this view, what is wrong in a capitalist society is not the concept of profit, but who 

receives it. The main point of this review of international experience is that there is no 

simple alternative to profitability as the basis of a performance evaluation system for 

public enterprises. 

Para o propósito de avaliação da performance, o problema dos objectivos não alocativos 

seria reduzido pelo reconhecimento de que grande parte dos objectivos sociais são 

existenciais. 
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4.3.1. CRITÉRIO DA EFICIÊNCIA ECONÓMICA 

Ribeiro (1992, p. 16) revela que a ciência económica desenvolveu muitos conceitos de 

eficiência, nomeadamente os de X-eficiência, eficiência alocativa, técnica, gerencial, 

social, etc. Dependendo do estudo, um tipo de eficiência pode ser mais adequado do 

que outro. Os estudos que analisam os efeitos das políticas económicas sobre o bem-

estar social enquadram-se no conceito de eficiência alocativa, e os estudos cujo objecto 

seja a avaliação exclusiva de empresas públicas podem valer-se do conceito de 

eficiência social, e assim por diante. 

Farrell (1957, p. 254-255) define a eficiência de uma empresa em função de sua 

capacidade de minimizar custos por unidade produzida. Nessa formulação teórica, 

distinguem-se três medidas de eficiência: técnica, alocativa e produtiva, ou ainda global, 

que resulta da combinação das demais. A medida de eficiência técnica é condição 

necessária para que haja eficiência alocativa e produtiva, ou seja, se a empresa não for 

eficiente a nível técnico, também não o será nos planos alocativo e produtivo. 

Para Osório, Mendes e Rebelo (1998, p. 197), a eficiência produtiva consiste 

basicamente na ideia de que os custos unitários de produção de uma indústria são os 

mais baixos possíveis. É necessário que cada empresa, simultaneamente, elimine 

totalmente o desperdício no seu processo produtivo, escolha a tecnologia mais 

adequada, tendo em atenção o preço dos factores de produção, e seleccione a escala 

de produção a que corresponde o mínimo dos seus custos médios.  

Segundo Bresser-Pereira (1991, p. 1), a acumulação de capital e a obtenção de lucro 

constituem dois dos principais factores no processo de desenvolvimento capitalista. A 

percepção do empresário deve desenvolver-se na selecção e obtenção de recursos 

financeiros para a realização do seu investimento, suportando o ónus financeiro, e, em 

segundo plano, na lógica de retornos e acumulação de capitais para reinvestimento, ou 

seja, a busca de lucros.  

Os Neoclássicos desenvolveram uma visão da utilização da taxa de juro como 

instrumento da liquidez da moeda. Para eles, sob condições de redução da taxa de juro, 

os níveis de investimento aumentariam, fruto da procura da moeda, forçando os 

empresários a oferecer produtos aos consumidores. Para os Neoclássicos, a taxa de 

juro reflecte o custo de capital e é considerada como determinante do nível de 

investimento.  
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A abordagem Keynesiana mostrou que a acumulação do investimento depende da 

eficiência marginal do capital e da taxa de juro, dado o nível da renda (Bresser-Pereira, 

1991, p. 10). As empresas seriam capazes de investir até ao ponto em que a eficiência 

marginal do capital igualasse a taxa de juro do mercado, embora o custo do capital das 

empresas públicas seja quase igual a zero, devido a prática da política de uma tarifa 

social que reduz a intensidade do processo de acumulação de capital e aumenta a 

maximização da utilidade social.  

A discussão que se levanta é independente das condições de oferta da taxa de juro, 

pois não se conhece o custo financeiro do investimento realizado pelo Estado na criação 

da empresa pública. Apesar disso, as empresas públicas praticam preços de bens ou 

serviços muito inferiores aos do mercado, incorrendo em sucessivos défices financeiros, 

pois contam com o apoio financeiro do Tesouro Nacional.  

4.3.1.1. CRITÉRIO DA EFICIÊNCIA ALOCATIVA 

Para Ribeiro (1992, p. 17), o conceito mais tradicional utilizado em economia é o de 

eficiência alocativa, e diz respeito à melhor alocação de recursos escassos entre fins 

alternativos. A utilização do conceito responde à análise dos custos do bem-estar social 

de um monopólio, dos benefícios de se eliminar restrições tarifárias ao comércio 

internacional, ou mesmo à eficiência de sectores, e recorre a alguns indicadores de 

aproximação para o cálculo da perda do bem-estar social, como a percentagem do 

produto nacional bruto (PNB) que é perdida devido à má alocação de recursos. 

Uma corrente defende como condição necessária à eficiência alocativa a eficiência 

técnica para avaliação do desempenho das empresas públicas e privadas. Osório, 

Mendes e Rebelo (1998, p. 197) descrevem a eficiência de afectação como o volume 

total dos recursos que a economia utiliza e distribui correctamente nos diversos sectores 

de actividade. 

A primeira destas explicações prende-se com a inflexibilidade das empresas públicas 

em relação às forças do mercado, demonstrando que a eficiência tenderá a ser menor 

qualquer que seja a perspectiva. Conforme a segunda explicação, as empresas públicas 

têm as suas perdas financiadas pelo Estado, ou seja, há sacrifício de recursos e quem 

gerou as perdas não é penalizado, reduzindo as possibilidades de obtenção de níveis 

de eficiência mais elevados. Acresce que, sob a protecção do Orçamento do Estado, as 
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empresas públicas não correm riscos de falência ou de takeover, o que contribui para o 

surgimento de desleixo na busca de uma maior eficiência económica.  

De acordo com Ribeiro (1992, p. 17), o comportamento eficiente das empresas públicas 

também é afectado quando são obrigadas a atingir objectivos não compatíveis com os 

desígnios de uma gestão eficiente, como garantir determinados níveis de preços, 

volumes de emprego, evolução dos ciclos, fins eleitorais, objectivos estes que 

conduzem a desvios na estratégia, substituindo uma lógica de maximização do lucro por 

uma lógica de maximização do número de votos ou do cumprimento de outros objectivos 

no âmbito de políticas macroeconómicas, ou ainda como elementos de uma política 

redistributiva. 

Se essas empresas, para atender às suas funções sociais, empregam mais do que o 

necessário, então a má alocação de recursos é quase inevitável, e decorre do 

cumprimento dos objectivos não comerciais. Esta característica inviabiliza o uso de 

indicadores de eficiência alocativa na comparação entre empresas públicas e privadas. 

4.3.1.2. CRITÉRIO DA TEORIA X - EFICIÊNCIA 

A teoria da X-eficiência, desenvolvida por Leibenstein (1978, p. 36-38) sustenta que o 

ponto de maximização do benefício e da minimização de custos varia em relação à 

estrutura interna da gestão e ao ambiente operacional externo. Os esforços na redução 

de custos tendem a aumentar a X-eficiência, enquanto no sector público a X-ineficiência 

tende a persistir, porque as perdas não acompanham as restrições definidas e os 

esforços na redução dos custos é baixo. Um outro aspecto da X-ineficiência assenta 

nas condições de monopólio, no fraco nível de organização e em tradições sócio-

culturais.  

Leibenstein (1978, p. 113-114) exemplificou várias situações de empresas públicas que 

não introduziam melhorias nem aproveitavam vantagens oportunas. As empresas 

públicas fracassam por falta de introdução de melhorias e de aproveitamento de 

vantagens e oportunidades que melhorariam a sua eficiência. 

4.3.2. ETAPAS DE FIXAÇÃO DE CRITÉRIOS 

A distinção entre critérios gerais da performance e o peso de medida torna-se vital no 

processo de avaliação. Ramamurti e Vernon (1991, p. 187) defendem a selecção do 



Modelos de Avaliação da Performance Financeira das Empresas Públicas 

Ndongala Manuel João Garcia   82 

critério como a primeira etapa na avaliação da performance, e que o critério deve 

permitir estabelecer uma relação de continuidade entre objectivos e resultados. Os 

objectivos não alocativos podem ser ignorados, dada a sua natureza existencial.  

A segunda etapa reside na distinção entre um bom ou um mau resultado. O Relatório 

das Nações Unidas (United Nations. Department of Economic and Social Affairs, 2008, 

p. 130) procurou classificar, numa escala de cinco pontos a saber, poor (1), fair (2), good 

(3), very good (4) e excellent (5), os resultados da performance das empresas públicas. 

Shirley (1989, p. 13) afirma: “Each criterion was assigned a weight to reflect its priority, 

and the weighted scores were summed to calculate a single composite score for the 

enterprise.”  

A autora, afirma que as empresas privadas não conseguem diferenciar o ponto de 

satisfação do lucro alcançado, pois o que existe é apenas um valor positivo e não há 

referência a um valor padrão dos resultados que são apresentados.  

Jones (2010, p. 1) admitiu que os critérios ajudam a definir o valor padrão para classificar 

uma performance como boa ou má e que, em virtude das circunstâncias, esse valor 

pode variar de empresa para empresa. Para o autor, a limitação que se traduz na 

especificação dos resultados demonstra a presença de dificuldades na classificação da 

performance alcançada.  

Para Ramamurti e Vernon (1991, p. 180), o conhecimento de um critério continua a ser 

necessário para estabelecer valores padrão que separam o desempenho “bom”” do 

desempenho “pior” e que variam de acordo com as circunstâncias específicas das 

empresas individuais. A escolha de qualquer critério de desempenho, seja lucro privado, 

lucro público, produtividade do trabalho, utilização da capacidade, milhas por galão, 

segundos por cem metros, ou qualquer outra coisa, conforme for mais apropriado para 

avaliar um determinado esforço, é a tarefa mais difícil.  

Ramamurti e Vernon (1991, p. 192) apresentam a rentabilidade pública como um 

indicador paradoxal, que pode ser mais adequado para uma empresa de fabricação 

localizada num grande porto ou menos adequado para uma província menos 

desenvolvida, ou seja, um desempenho de 5% pode ser bom numa região longe da 

fonte de matérias-primas importadas, mas pode ser mau num grande porto, onde os 

custos de transporte de matérias-primas são insignificantes.  
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Para estes autores, a comparação com empresas similares, o desempenho da mesma 

empresa em anos anteriores, avaliações profissionais realizadas por terceiros, 

avaliações profissionais ao nível ministerial e avaliações profissionais ao nível da 

empresa são fontes de informação que podem apoiar na definição de valores-critérios. 
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5. INDICADORES DA PERFORMANCE FINANCEIRA 

5.1. TIPOS DE INDICADORES DA PERFORMANCE 

A necessidade de estudar e de identificar os indicadores económicos e financeiros 

eleitos para a medição da performance financeira das empresas públicas constitui a 

preocupação da presente pesquisa.  

Segundo Gitman (2020, p. 121) uma gestão financeira eficiente permite acompanhar a 

evolução de liquidez, activo, endividamento e rentabilidade. Vintilă e Nenu4 (2015, p. 2) 

afirma que falar de indicadores financeiros é considerar liquidez, solvência, rentabilidade 

e eficiência do activo. Para a avaliação de desempenho, considera-se a rentabilidade, 

o desempenho de gestão e a liquidez. 

Um estudo realizado por Vickers e Yarrow (1991, p. 117-118) pretendia medir a 

rentabilidade das empresas industriais públicas e privadas no Reino Unido de 1970 a 

1985. O estudo demonstrou que a rentabilidade média das empresas privadas foi 

consistentemente maior. Em média, a proporção do lucro bruto de negócio5 antes da 

provisão e depreciação para o capital social líquido6 para as empresas de propriedade 

privada foi cerca de três vezes maior do que a medida equivalente mais próxima para 

as empresas públicas. 

Na abordagem do Sarkar et al. (1989, p. 117-122), recorreu-se ao indicador return on 

capital employed (ROCE)7, return on total assets (ROTA)8 e return on shareholder’s 

equity (ROSE) num conjunto do balanço patrimonial de 541 sociedades anónimas, cujos 

dados financeiros foram obtidos nos relatórios anuais do Reserve Bank of India (RBI). 

O estudo considerou o profit before interest and tax (PBIT)9 sobre o total net assets, uma 

medida adequada para avaliar o impacto total sobre a economia, a eficácia da 

administração e os lucros após impostos (PAT) como medida do valor do património 

líquido sob o ponto de vista dos accionistas. Concluíram que, na Índia, a rentabilidade 

do capital foi baixa quer nas empresas públicas, quer nas privadas. 

                                            
4
 An Analysis of Determinants of Corporate Financial Performance: Evidence from the Bucharest Stock 

Exchange Listed Companies. 
5 Ratio of gross trading profit 
6 Net capital stock 
7 Retorno do capital empregado (ROCE) 
8 Retorno sobre o total de activos (ROTA) 
9 Lucro antes dos juros e impostos para o total dos activos líquidos 
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Uma outra análise foi realizada por Boardman e Vining (1989, p. 26; 1992, p. 218) com 

objectivo de comparar o desempenho de empresas privadas (PCs), empresas estatais 

(SOEs) e empresas mistas (MEs), entre as maiores corporações, no total de 500 

empresas industriais não-americanas; entre estas, 419 eram PCs, 58 SOEs e 23 MEs. 

Na sua análise, consideraram quatro medidas de rentabilidade: retorno sobre o 

património líquido, retorno sobre activos, retorno sobre vendas e lucro líquido. Outras 

duas medidas também foram consideradas para examinar aspectos relacionados com 

a eficiência: vendas por empregado e vendas por rupia de activos. 

Num estudo da performance financeira, Jain et al. (2014, p. 73), consideraram cinco 

categorias de índices financeiros, nomeadamente: rentabilidade, eficiência, liquidez, 

alavancagem e produtividade do capital. Quanto à análise da rentabilidade, 

consideraram o retorno sobre o património líquido (RONW), o retorno do capital 

empregado (ROCE), o retorno sobre os activos totais (ROTA), a margem operacional 

(OPM) e a margem de lucro líquido (NPM). 

Quanto à medição da rentabilidade, foi analisada a relação entre a taxa de retorno sobre 

o investimento e as vendas. O retorno sobre o investimento considerou três ópticas de 

análise: ROTA, ROCE e RONW. O retorno do capital empregado e o retorno sobre os 

activos totais destacaram a eficiência com que os recursos financeiros são alocados nas 

empresas estatais, enquanto o RONW indicou o retorno fornecido aos proprietários de 

acções, que, no contexto das empresas públicas, é sobretudo o governo (Jain et al., 

2014, p. 75). 

O ROTA resultou da determinação do lucro antes de juros e impostos (EBIT), que 

expressa a relação entre o rendimento total obtido antes de juros e impostos e os activos 

totais médios utilizados. O ROCE procurou medir a relação entre o lucro operacional10 

e o capital médio empregado11. Para os autores, ROTA e ROCE ignoram o efeito da 

estrutura financeira e dos impostos, porque o governo é o proprietário que coloca 

recursos à disposição das empresas e também arrecada, ao mesmo tempo, os impostos 

(Jain et al., 2014, p. 75). 

No que diz respeito ao RONW, o cálculo considerou o quociente entre o lucro líquido 

após impostos excluindo acções preferenciais sobre o património líquido médio12. O 

                                            
10 EBIT menos outros rendimentos ou receitas diversas. 
11 Inclui o bloco bruto de activos fixos menos amortização acumulada mais o capital circulante líquido. 
12 Capital social mais reservas menos défice acumulado e despesas diferidas. 
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retorno com base nas vendas foi calculado considerando a margem de lucro operacional 

(OPM) e a margem de lucro líquido (NPM). Helfert (2000, p. 84) admite que a margem 

operacional (OPM) indica a magnitude do lucro operacional nas vendas e o seu rácio 

fornece uma visão clara da margem de lucro, referenciada como lucro antes de juros e 

impostos (EBIT) sobre as vendas. 

No domínio da análise da eficiência, foram levadas em conta três perspectivas. A 

primeira perspectiva expressa o volume de negócios, a segunda aborda os activos 

circulantes, enquanto a terceira trata da estrutura de capital, que contempla a análise 

da dívida total para o capital total e a liquidez nas suas duas componentes, current ratio 

(CR) e acid test ratio (ATR). Uma liquidez excessiva pode ser desejada por credores de 

curto prazo, devido à capacidade da empresa de honrar os seus compromissos no curto 

prazo e a tempo. Pode ser indesejável manter recursos excessivos no curto prazo, pois 

estes tornam-se menos lucrativos, o que pode indicar práticas de gestão ociosa ou 

stocks excessivos, atendendo aos requisitos das boas práticas, ou ainda reflectir uma 

fraca gestão da política de crédito das contas a receber (Jain et al., 2014, p. 77). 

A metodologia utilizada no estudo de tratamento de dados teve em conta o teste t 

emparelhado, o teste t independente e testes de análise de variância (ANOVA) para os 

níveis de significância de 1% e 5%, respectivamente. O desempenho financeiro das 

empresas da amostra foi medido principalmente em termos de análise de rácio das 

várias variantes de rentabilidade, eficiência, liquidez e solvência. Todos os rácios foram 

calculados anualmente para a amostra das empresas públicas seleccionadas (Jain et 

al., 2014, p. 79). Os resultados descritivos e de medidas de posição, como média, 

mediana e quartis, foram considerados para analisar a tendência e suas implicações.  

Num estudo realizado em 1987, no qual as públicas registaram fraco desempenho, em 

comparação com as privadas, Lima (2002, p. 17) utilizou o património líquido e a 

distribuição de dividendos como indicadores de comparação entre empresas públicas e 

privadas. O autor (2002, p. 36) admitiu como justificação do fraco desempenho das 

empresas estatais o sacrifício da rentabilidade devido ao elevado compromisso social, 

que implica a renúncia aos retornos financeiros, numa perspectiva oposta à dos 

privados. Estando assegurada uma política de subsídios, por via do orçamento do 

Estado, como alternativa à maximização do lucro, subsidiando assim os objectivos 

sociais, estaria explicado o fraco desempenho das empresas estatais. 
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Em torno das pesquisas sobre os indicadores da performance financeira, Boardman e 

Vining (1989, p. 218) realizaram um estudo a partir da lista das 500 maiores empresas 

norte – americanas, publicada na revista Fortune em 1983, que incluía empresas mistas. 

Compararam a performance das empresas estatais e privadas, adoptando como 

critérios: rentabilidade medida pelo retorno sobre o património, retorno sobre os activos, 

retorno sobre as vendas e renda líquida e o critério de X-eficiência, medido pelas vendas 

por empregado e vendas por activo. 

Na abordagem do Megginson et al. (1994, p. 422), o retorno sobre as vendas, vendas 

por empregado, aquisições de bens de capital sobre as vendas, vendas reais, emprego 

total, dívida por activo e dividendos sobre vendas, serviram para analisar a performance 

de empresas competitivas e de indústrias não competitivas após a privatização num 

estudo efectuado sobre um conjunto de 61 empresas privadas e 32 indústrias 

privatizadas, em 18 países, entre 1961 e 1990. 

Um estudo sobre privatizações no Brasil adoptou a metodologia desenvolvida por 

Megginson et al. (1994). Pinheiro (1996, p. 15), considerou como variáveis, a receita 

líquida, o lucro líquido, o património líquido, o investimento, o imobilizado, o número de 

empregados, o endividamento e a liquidez corrente. No domínio da eficiência interna, 

adicionou seis variáveis: vendas face ao número de empregados; lucro em relação ao 

número de empregados; rentabilidade medida pelo lucro face às vendas; lucro face ao 

património líquido; propensão marginal do investimento na relação entre investimento e 

vendas; e investimento face ao imobilizado. 

Para Hadhikari e Kirkpatrick (2002, p. 30) e Ribeiro (1992, p. 12), existe uma abordagem 

comum segundo a qual as empresas públicas enfrentam desafios comerciais e não 

comerciais, e, dessa forma, a sua avaliação deverá obedecer à natureza dos objectivos 

definidos. Referem ainda que a metodologia para a avaliação da performance difere de 

país para país e de empresa para empresa, tendo em conta a sua natureza, tipo de 

produção e objectivos económicos e sociais. Ribeiro (1992, p. 12) admite ainda que não 

existe um consenso na literatura económica quanto à fiabilidade dos indicadores, nem 

mesmo uma perspectiva comum em termos de interpretação associada aos indicadores 

da performance. 
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5.2. INDICADORES FINANCEIROS 

O Relatório de Governança Corporativa das Empresas Públicas do Banco Mundial 

(World Bank, 2014, p. 101) assegura que as reformas no sector empresarial público 

permitiram promover um maior controlo efectivo do desempenho das empresas estatais, 

isto é, uma função chave do Estado, enquanto proprietário, pode ser a de impulsionar 

melhorias, tanto financeiras como não financeiras, pelo que a existência de um forte 

sistema de controlo de desempenho permite estabelecer objectivos e metas que 

conferem clareza aos conselhos de administração das empresas públicas quanto às 

expectativas do governo.  

O relatório esclarece a necessidade efectiva da definição clara dos objectivos, 

acompanhados de medição e de uma cultura de prestação de contas dos resultados 

como referências que estabelecem um quadro no qual a direcção de uma empresa 

pertencente ao Estado pode definir e executar uma estratégia com um grau apropriado 

de autonomia.  

O relatório (2014, p. 121) elenca indicadores financeiros baseados em informações 

padrão apresentadas nas demonstrações financeiras e comummente utilizados para 

rastrear o desempenho financeiro em países de todo o mundo. A escolha dos 

indicadores deve ser exclusiva a cada sector e às empresas pertencentes ao Estado, 

mas, em geral, no domínio da rentabilidade incluem: 

a) Receitas, uma medida de quanto a empresa vendeu durante um período, 

retirada directamente da demonstração de resultados; 

b) Lucro líquido, a medida dos lucros retirados da demonstração de resultados; 

c) Retorno sobre o património, lucro líquido dividido pelo património líquido; 

d) Retorno sobre activos, lucro líquido dividido pelo total de activos;  

e) Retorno sobre o capital investido, lucro líquido menos dividendos dividido pelo 

capital total; 

f)  Valor económico agregado, uma medida de lucro que leva em conta os custos 

de capital. 
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O relatório considera o crescimento da receita como um bom sinal para a empresa 

pública e o retorno sobre os activos como uma boa medida da eficácia na utilização dos 

activos. O retorno sobre o capital investido mede a capacidade da empresa para alocar 

o seu capital em investimentos lucrativos que produzem retornos. 

No domínio dos indicadores de eficiência e a forma como a empresa utiliza os recursos 

à sua disposição, o relatório considera como indicador o retorno sobre os activos ou o 

retorno sobre o património, bem como a relação entre os custos de produção e as 

vendas. No domínio dos indicadores de solvência, inclui o rácio de endividamento, rácio 

de liquidez, variações do endividamento líquido, variações do endividamento líquido 

resultantes de fontes públicas ou privadas, investimentos de capital próprio e de 

empréstimos, risco de inadimplência, rácio de adequação de capital, juros cobertos por 

resultados. 

No domínio dos indicadores de dotações orçamentárias, consideram-se as transacções 

relacionadas com as transferências governamentais para as empresas, incluindo os 

novos investimentos do governo, as injecções de crédito do governo e o apoio e 

subsídios. 
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Tabela 4 – Indicadores de monitorização de diferentes dimensões da performance financeiras das SOE 

Country 
What is 

monitored 
Profitability/efficiency Solvency Budgetary/appropriations 

Brasil 
Shareholder 
returns 

Return on capital Liquidity 
Deficits/surpluses 
(Institutional differences) 

  Operational margin 
Assets/liabilities 
(including debt) 

 

 - - Net worth - 

 - - Change in net borrowing - 

Canada - - 
Change in net borrowing 
from private/public 

New government 
investments 

 - - Assets/liabilities  
Government credit 
injections 

Índia Sales to capital 
Value added (at 
price market) 

Investments 
(equity/loans) 

- 

 Net profit/net 
worth 

Prodution/sales 
costs 

Net worth  

 Return on 
equity 

Inventory/sales Debt/equity - 

Indonésia 
Returns on 
equity 

Return on assets Nonperforming loans - 

 - 
Expense/income 
ratio 

Capital adequacy ratio - 

  Net interest income Assets/liabilities - 

 - - Loans/deposit ratio - 

New Zeland Dividend yield Return on capital Gearing ratio - 

 Dividend 
payout 

Operational margins 
Interests covered by 
earnings 

- 

 Equity return Efficiency ratios Assets/liabilities - 

      Fonte: Relatório do Banco Mundial, p. 124  
      Nota: - dados não disponíveis 

 
Capobiango et al. (2012, p. 168) considera, para a análise financeira, os índices de 

liquidez, actividade, endividamento e rentabilidade. Os primeiros expressam a visão da 

análise do risco, e os índices de rentabilidade expressam o retorno. Gitman (2010, p. 

69) afirma que os índices de liquidez, actividade e rentabilidade são importantes a curto 

prazo, enquanto os índices de endividamento focam essencialmente a sobrevivência da 

empresa no curto prazo. 

O trabalho realizado por Ross et al. (2013, p. 61), permitiu agrupar os indicadores 

financeiros tradicionais em cinco categorias:  

a) Medidas de solvência de curto prazo, que incluem os índices de liquidez 

corrente, liquidez seca e liquidez imediata;  

b) Medidas de longo prazo, que incluem o índice de endividamento geral, a 

cobertura de juros e a cobertura de caixa;  
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c) Gestão de activos, que compreendem o cálculo das existências do activo 

circulante, contas a receber e o total do activo circulante; 

d) Rentabilidade, que abrange a margem de lucro, a taxa de retorno do activo e a 

taxa de retorno do capital próprio, e que mede a eficiência com que a empresa 

utiliza os seus activos e administra as suas operações;  

e) Valor do mercado, utilizadas por empresas que possuem acções em bolsa e 

incluem os índices do preço face ao lucro e do preço face ao valor patrimonial. 

Para Wang (2015, p. 86), os indicadores podem agrupar-se sob duas perspectivas: os 

indicadores financeiros, que permitem apurar e avaliar operações e condições 

financeiras nas organizações; e os indicadores não financeiros, associados a todas as 

operações que excluem transacções financeiras ou êxito monetário. Os indicadores 

financeiros podem ser classificados em três categorias: indicadores financeiros de 

inputs, indicadores de processo e indicadores de resultados financeiros. 

Os indicadores financeiros de inputs permitem avaliar a disponibilidade de recursos 

financeiros e o seu consumo, as receitas per capita, as despesas per capita, etc. Os 

indicadores de processo procuram identificar problemas das operações financeiras, 

como liquidez, activos líquidos ou variação de activos líquidos, debt equity, capacidade 

de endividamento, défices operacionais, despesas de capitais, etc.  

Finalmente, os indicadores de resultados financeiros permitem avaliar a eficiência com 

que uma organização utiliza os seus recursos financeiros e como efectivamente produz 

receitas e lucros para o seu funcionamento. Abarcam a eficiência de alocação de 

activos, lucro e rentabilidade, rentabilidade líquida dos activos, etc. 

Num entendimento do Nowicki (2008, p. 177), os indicadores financeiros devem 

considerar os índices de liquidez que comportam a liquidez corrente, prazo médio de 

recebimento e de pagamento, índices de rentabilidade que integram a margem 

operacional, margem em excesso, retorno sobre o património, índices de eficiência dos 

activos que abrangem o activo circulante total e os activos fixos; índices de estrutura de 

capital, com o financiamento próprio, o endividamento de longo prazo, a cobertura do 

serviço da dívida e a relação entre fluxo de caixa e exigibilidades. 

Peterson e Peterson (1996, p.30) afirmam que uma empresa, ao escolher uma medida 

de desempenho financeiro, deve ter em atenção alguns factores. A medida escolhida 
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não deve ser influenciada pelos métodos contabilísticos e deve atender aos resultados 

futuros e aos riscos. Para estes autores, os indicadores de desempenho financeiro 

tradicionais incluem:  

a) Retorno sobre investimento (ROI), entendido como o quociente entre o lucro e o 

investimento;  

b) Retorno sobre o activo (ROA), o quociente entre o lucro operacional e o activo 

total, evidencia como os administradores utilizaram os activos;  

c) Retorno sobre património líquido (ROE), que reflecte a relação entre o lucro 

líquido e o património líquido e que calcula a rentabilidade sobre os recursos 

investidos pelos proprietários;  

d) Retorno sobre activos líquidos (RONA), que estabelece a relação entre o lucro 

operacional líquido após imposto de renda (NOPAT) e o total do activo;  

e) Lucro por acção (LPA), que expressa a relação entre o lucro líquido e o número 

de acções da empresa;  

f) Índice preço/lucro (P/L), que é a razão entre o preço de mercado da acção e o 

lucro por acção. 

Fatta Bahadur (2003, p. 211) assume uma visão orientada para a função dos 

indicadores financeiros nas empresas, porque indicam a parcela corrente em relação ao 

capital investido medido pelo retorno ou pela rentabilidade, ou ainda pelo prejuízo, ou 

seja, valor criado da empresa pelo consumo do capital, que permite aferir a performance 

financeira como “gross margin to total capital employed; total working capital employed; 

total net interest payments due to working capital; variance between the actual and the 

budgeted per unit cost.” 

A perspectiva de Powell (1987, p. 34-38) considera, como medidas de performance 

financeira, o rendimento nacional como indicador de base de análise da eficácia nas 

empresas públicas para a criação do valor acrescentado da utilização de recursos. A 

performance financeira seria calculada considerando volume de negócios sobre fundo 

de maneio; stocks sobre fundo de maneio; contas a receber sobre volume de vendas 

diárias; liquidez geral; margem de contribuição sobre rentabilidade operacional; 

endividamento; activo fixo sobre activo total; rotação de inventário; volume de negócios 
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sobre activo total; resultados antes do imposto sobre vendas; e lucro bruto sobre volume 

de negócios. 

O Relatório das Nações Unidas (1994, p. 2) fez um estudo extensivo de medidas e 

indicadores de performance financeira em termos de conceitos, evolução histórica, 

sector público e critérios de avaliação observando as experiências da Europa, Ásia e 

África, em particular do Reino Unido, da Índia, da Coreia do Sul e do Gana. No âmbito 

da avaliação da performance financeira das empresas públicas, o estudo considerou a 

perspectiva da viabilidade económica e financeira; a perspectiva da eficácia da política 

social; a perspectiva da produtividade e a perspectiva da eficiência e eficácia.  

O relatório sustenta uma revisão dos indicadores tradicionais para a avaliação da 

performance financeira do sector privado e a sua aplicação no sector público. A 

abordagem do relatório combina uma visão microeconómica, responsável pela análise 

dos indicadores comerciais e não comerciais de actividade das empresas, e uma visão 

macroeconómica dos indicadores financeiros em termos qualitativos e quantitativos. 

O relatório (2008, p. 13) apresentou 25 indicadores de avaliação da performance 

financeira sob a perspectiva microeconómica, que incluem: rácios de liquidez, rácios de 

alavancagem, rácios de actividades, rácios da estrutura de activos, rácios de 

rentabilidade e outros rácios combinados. A metodologia utilizada no relatório comunga 

com as propostas de Powell (1987) sobre indicadores de performance financeira 

utilizados para estimar a “industrial sickness” na Índia; indicadores utilizados para 

estimar “negócios falidos” nos Estados Unidos, por Beaver; indicadores utilizados para 

avaliar as empresas públicas na Etiópia, por Johannes; e os indicadores utilizados para 

avaliar empresas privadas publicados pela firma Dun & Bradstreet nos EUA. 

Um estudo realizado por Miranda et al. (2003, p. 5) procurava identificar e comparar os 

indicadores financeiros tradicionais mais utilizados no Brasil, em Portugal e nos EUA. 

Baseada na análise de indicadores publicados pela revista Business Week, o estudo 

classificou três grupos: indicadores financeiros tradicionais, com 141 apurados; não 

financeiros tradicionais, com 59; e ainda 11 indicadores não tradicionais.  

O estudo demonstrou que os indicadores financeiros tradicionais mais utilizados 

representavam cerca de 66,83% do total de indicadores, os não financeiros tradicionais 

cerca de 27,96% e os não tradicionais 5,21%. A pesquisa evidenciou que das 599 
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observações recolhidas foi possível obter 211 indicadores diferentes, sendo 150 

indicadores financeiros mais utilizados nos EUA, 109 no Brasil e 74 em Portugal. 

Num trabalho de pesquisa desenvolvido com recurso a técnica de análise factorial no 

sector petrolífero, foram apuradas dez indicadores financeiros, a saber: liquidez 

corrente, liquidez geral, grau de endividamento, composição do endividamento, 

imobilizado do activo líquido, capital circulante do activo, margem líquida, rentabilidade 

do activo, rentabilidade líquida, e tempo restante de reservas petrolíferas, Bomfim et al. 

(2013, p. 116). No seu estudo, a performance económica e financeira no sector 

petrolífero foi medida considerando o fluxo de caixa futuro de reservas petrolíferas por 

barril de petróleo, factor de rentabilidade, alavancagem e desempenho operacional. 

5.2.1.1. RENTABILIDADE OPERACIONAL DO ACTIVO  

A rentabilidade operacional do activo expressa o quociente entre os resultados 

operacionais e o activo total, e mede a capacidade de o activo gerar resultados. Mota e 

Custódio (2007, p. 72) afirmam que a rentabilidade operacional do activo em sentido 

restrito (gross ROA) mede a magnitude total do capital investido no ciclo de exploração, 

independentemente da origem do financiamento utilizado, seja capitais alheios ou 

próprios.  

 ( 

Rentabilidade Operacional do Activo (ROAT)=
Resultado Operacionais

Activo Total
 

 
Quanto maior for o valor apurado no cálculo do rácio, maior será a capacidade de o 

activo gerar resultados. Segundo Faga (2006, p.14), a rentabilidade das empresas não 

é compatível com a realização de negócios com margens negativas, deve servir um dos 

objectivos empresariais mais importantes.  

5.2.1.2. RENTABILIDADE LÍQUIDA DO ACTIVO  

A rentabilidade líquida do activo é um índice que mede o retorno sobre os activos totais 

após as despesas financeiras e impostos (Brigham et al., 2001, p.107). Para Pinto e 

Tavares (2012, p. 71) e Damodaram (2004, p. 98), a rentabilidade dos capitais investidos 

corresponde à rentabilidade operacional do activo, potenciada ou não pelo efeito do 

endividamento e ponderada pelos efeitos dos resultados extraordinários e pela taxa de 
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imposto. A rentabilidade líquida do activo e abreviadamente designado como (ROA)13 é 

apurado considerando o quociente entre valor de resultados líquidos obtidos num 

determinado período e o valor do activo no final desse período.   

Rentabilidade líquida do Activo = 
Resultado líquido

Activo total
 

 
O rácio mensura a eficiência operacional de uma empresa para gerar lucros. Quanto 

maior o resultado, melhor será a capacidade de recuperação do investimento total. 

Boaventura et al. (2012, p. 237) argumenta que o ROA é o indicador mais utilizado de 

medição da performance financeira no curto prazo. 

No estudo realizado por Gama (2015, p. 345), a rentabilidade líquida do activo alcançou, 

em termos globais, um valor médio de 5% e um valor máximo de 38%, seguida de um 

endividamento total com cerca de 59% e um valor máximo de 100%, com base numa 

amostra de 6.063 observações de empresas portuguesas no período de 2002-2009.  

Os resultados do mesmo estudo evidenciaram uma média da rentabilidade líquida do 

activo total na ordem de 3% no sector da agricultura, 4% na indústria de exploração 

mineira, 5% na indústria transformadora, 9% na electricidade e gás, 6% nas águas, 5% 

na construção, 5% no comércio, 7% na comunicação social e 7% na administração 

pública.  

O endividamento total foi de, aproximadamente, 58% no sector da agricultura, 48% na 

indústria de exploração mineira, 56% na indústria transformadora, 58% na electricidade 

e gás, 57% nas águas, 63% na construção, 60% no comércio, 51% na comunicação 

social e 57% na administração pública. 

A correlação entre a rentabilidade líquida do activo e o endividamento foi de 0,19 pontos 

negativos, considerando um nível de significância de 0,1%.  

Rahman et al. (2020, p. 47-49) pretendiam medir a performance financeira de 50 

empresas, subdivididas em 12 sectores, a partir de um total de 191 empresas no período 

de 2010 a 2015. O estudo procurou construir três modelos de regressão e investigou, 

através das variáveis rentabilidade líquida do activo, rentabilidade líquida dos capitais 

                                            
13 Return on Assets: retorno dos activos. 
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próprios e margem operacional, o impacto da escolha de capital na performance 

financeira das empresas registadas no Bangladesh. 

Os resultados indicaram significância estatística do endividamento total para um nível 

de significância de 5%, e uma relação negativa com a rentabilidade líquida do activo; 

porém, o endividamento de curto prazo não mostrou ser estatisticamente significante. O 

valor médio encontrado para a rentabilidade líquida do activo, o endividamento de curto 

prazo e o endividamento total foi de 7,28%, 44,45% e 45,45%, respectivamente. As 

mesmas variáveis apresentaram os valores mínimos de 12,28%, 2,58 e 0,08%, 

respectivamente. Os valores máximos correspondentes foram de 34%, 100% e 92,79%, 

respectivamente. 

5.2.1.3. ÍNDICE DO ENDIVIDAMENTO 

Mota e Custódio (2012, p. 116-117) afirmam que o endividamento é um rácio que 

complementa o rácio de autonomia financeira na relação entre os recursos líquidos 

internos gerados face ao capital alheio, representando, dessa forma, a proporção do 

passivo no total das fontes de financiamento da empresa. A estrutura do endividamento 

avalia a estrutura temporal do capital alheio, evidenciando se a incidência do 

endividamento da empresa tende a ser mais no curto prazo ou no médio e longo prazo.  

Endividamento total  = 
Passivo total

Activo total
 

 
O rácio apura a extensão com que a empresa utiliza capital alheio no financiamento das 

suas actividades, e baseia-se em valores contabilísticos. Para o Gitman (2010, p. 55-

56), quanto mais elevado o endividamento, maior o montante de capital de terceiros 

usado para gerar lucros. 

O rácio do endividamento de curto prazo mede o grau de exigibilidade num período não 

superior a um ano. A expressão analítica relaciona o passivo corrente e o activo corrente 

de acordo o prazo de vencimento, (Brealey et al. 2013, p. 680). 

Endividamento de curto prazo  = 
Passivo corrente

Activo total
 

 

Salim e Yadav (2012,  p. 159) e Silva et al. (2011, p. 447), utilizaram o endividamento 

de curto de prazo num estudo que pretendia investigar a relação existente entre a 
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performance e a estrutura de capital de uma amostra de 357 empresas no período de 

1995 a 2011. O endividamento foi considerado a expressão do quociente entre as 

dívidas correntes de curto prazo e o activo total.  
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6. MODELOS TEÓRICOS DA PERFORMANCE FINANCEIRA 

Para Poister (2003, p. 3), medidas de performance são indicadores objectivos e 

quantitativos de avaliação de programas. A importância da medição da performance tem 

a ver com a necessidade de produzir informações relevantes nas organizações 

orientadas para os resultados, com maior transparência das contas e maior eficácia no 

processo de tomada de decisões. Guerra-López (2008, p. 43) concebe o conceito do 

modelo de performance da seguinte forma: 

[…] There is no best model. The utility of evaluation models, as with any other type of 

model or tool, depends entirely on the situation at hand… the most important part of 

choosing a responsive model is that we clearly identify the requirements of the situation 

and use that as the criterion for selecting an evaluation model […].   

Para Richard (2016, p. 13-14), as contradições das perspectivas levaram Franco-Santos 

et al. (2007, p. 785) a afirmar que há falta de acordo e de referências sobre um conceito 

único de medição de desempenho. A medição de desempenho responde ao processo 

de obtenção de informações numéricas que quantificam entradas, saídas, produtos, 

serviços e resultados gerais (Neely et al., 1995, p. 1229).  

A medição é um crucial instrumento de controlo e de melhoramento do desempenho 

dos negócios (Sharma et al., 2005, p.1). A medição significativa do desempenho 

distancia-se de uma simples aplicação de fórmulas ou do cálculo de números; como 

defende Drucker (1974, p. 33): ‘’Business management must always, in every decision 

and action, put economic performance first. It can justify its existence and its authority 

only by the economic result it produces. Business management has failed if it fails to 

produce economics results.’’ 

O estudo realizado por García‐Teruel et al. (2007, p. 18) investigou a medição da 

performance financeira por meio da construção de três modelos de regressão múltipla, 

sendo que a rentabilidade líquida do activo foi considerada como variável dependente 

na equação. Foi possível encontrar uma média da rentabilidade líquida do activo na 

ordem de 7%, 10%, 8%, 8%, 7%, 7%, 7% e 10% para  os sectores da agricultura, 

mineração, indústria transformadora, construção, comércio e retalho, comércio a 

grosso, transporte e serviços públicos e serviços, num total de 38.464 observações 

realizadas sobre as pequenas e médias empresas espanholas no período de 1996 a 

2002. 
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Em termos gerais, o valor médio da rentabilidade líquida do activo foi de 7,92% e o valor 

médio do endividamento total foi de 24,74%. A rentabilidade líquida do activo para os 

percentis de ordem 25, 50, 75 e 90 foi de -0,60%, 5,6%, 8,90% e 18,51%, 

respectivamente. Quanto ao endividamento total, foi de 26,35%, 29,92%, 25,45% e 

16,27%, respectivamente. 

A correlação entre a performance financeira e o endividamento total foi negativa, com 

0,216 pontos para um nível de significância de 99%. 

6.1.  DA TEORIA DE ESTRUTURA DE CAPITAL: UMA ABORDAGEM 

ECONOMÉTRICA 

Para estudar a estrutura de capital, Toy et al. (1974, p. 881- 83 ) recorreram ao método 

dos Mínimos Quadrados ordinários (MQO) num estudo realizado em cinco países 

(Noruega, EUA, Holanda, Japão e França) nas indústrias da electrónica, papel, 

alimentação e química, que contemplou uma amostra de 816 empresas no período de 

1966 a 1972.  

Os resultados evidenciaram uma forte relação do crescimento, da rentabilidade e do 

risco com o endividamento. Quanto maior fosse o crescimento dos activos, maior era o 

recurso ao endividamento, enquanto a rentabilidade era negativa em relação ao 

endividamento. Por sua vez, o risco era positivo, com excepção dos resultados 

encontrados em França, mostrando uma posição contrária à hipótese formulada e sobre 

a teoria da estrutura de capital, ou seja, rácio de dívida foi menor devido ao risco de 

falência e às limitações impostas pelos credores. 

Num estudo que pretendia analisar as relações entre o endividamento e o sector de 

actividade, a dimensão, o risco e a alavancagem operacional de um conjunto de 233 

empresas agrupadas em dois períodos de 5 anos, de 1969 a 1974 e de 1971 a 1976, 

Ferri e Jones (1979, p. 643), sustentam que o sector de actividade está ligeiramente 

relacionado com o endividamento; também se verificou uma relação entre a dimensão 

da empresa e o endividamento, embora menos acentuada e directa do que se esperava, 

e não tão forte como transpareceu em trabalhos anteriores. Comprovou-se não existir 

relação entre alavancagem operacional e endividamento, enquanto não surgiram provas 

significativas de uma relação entre o risco e o endividamento. 



Modelos de Avaliação da Performance Financeira das Empresas Públicas 

Ndongala Manuel João Garcia   101 

Um estudo realizado por Titman e Wessels (1988, p. 17), considerou medidas do 

endividamento, a dívida de médio e longo prazo, a de curto prazo e a convertível, 

divididas pelo capital próprio contabilístico e pelo capital próprio a valor de mercado de 

uma amostra de 469 empresas entre 1974 e 1982, analisadas em subperíodos de 3 

anos, com recurso ao modelo de equações estruturais. Os resultados evidenciaram uma 

menor propensão para o endividamento, tanto de médio e longo prazo como de curto 

prazo, para as empresas que trabalhavam com produtos especializados ou únicos. As 

empresas de menor dimensão eram mais propensas ao endividamento de curto prazo 

do que as de maior dimensão. O estudo não obteve uma resposta clara sobre uma 

relação entre o endividamento e o crescimento, as vantagens fiscais não resultantes do 

endividamento, o valor dos activos e o risco. 

Em torno das pesquisas sobre a estrutura de capitais, Rajan e Zingales (1995, p. 1453-

1457) utilizaram dados em painel de uma amostra constituída por 4.557 empresas 

pertencentes aos países do G7 no período de 1987 a 1991. Investigaram quatro 

determinantes da estrutura de capital, nomeadamente: composição de activos, 

crescimento, dimensão e rentabilidade. Os resultados do estudo evidenciaram uma 

relação positiva entre a composição dos activos e o endividamento, suportando a ideia 

de que empresas com maiores activos têm maiores níveis de endividamento. Também 

foi encontrada uma relação positiva entre o endividamento e a dimensão, sustentando 

a ideia de que quanto maior for a dimensão, maior será o endividamento, isto com 

excepção dos resultados encontrados na Alemanha.  

O mesmo estudo evidenciou uma relação negativa entre o endividamento e o 

crescimento e revelou também a presença da teoria dos custos de insolvência, segundo 

a qual empresas com maior índice de crescimento tendem a ter maiores custos de 

insolvência. A teoria da hierarquia das fontes de financiamento manifestou-se na relação 

inversa entre a rentabilidade e o endividamento. 

Num outro estudo, Brito et al. (2007, p. 13) analisaram as características da estrutura 

de capital das 500 maiores empresas do Brasil, segundo uma amostra de 466 

empresas, das quais 185 de capital aberto e 281 de capital fechado, no período de 1998 

a 2002, considerando as suas informações contabilísticas e utilizando quatro regressões 

lineares múltiplas. 

Os resultados concluíram que risco, dimensão, composição dos activos e crescimento 

são factores determinantes da estrutura de capital. O risco apresentou uma relação 
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positiva com o endividamento, indicando que as empresas que tinham maior risco de 

negócio eram as mais endividadas, seguindo-se-lhe a dimensão, mostrando que as 

empresas com maior proporção de activos tinham menor nível de endividamento, ou 

seja, eram mais endividadas no longo prazo. O crescimento também se mostrou 

contrário ao proposto na hipótese formulada, ou seja, apresentou uma relação positiva 

com o endividamento, indicando que as empresas em crescimento eram as mais 

endividadas. 

As maiores empresas que operavam no Brasil nesse período apresentavam um 

endividamento total médio de 52,9%, sendo as empresas de capital fechado as que 

tinham maiores níveis de endividamento.  

Os resultados encontrados num estudo que pretendia investigar a relação entre o 

envolvimento familiar e o desempenho financeiro nas empresas Polonesas de um 

conjunto de 217 empresas registados em Warsaw Stock Exchange (WSE) no período 

de 1997 a 2005, revelaram uma correlação positiva entre a rentabilidade líquida do 

activo com a rentabilidade operacional do activo na ordem de 0,88, (Kowalewski et al., 

2010, p. 52). Estes resultados se adequam com o trabalho realizado por Isik (2016, p. 

80) que encontrou uma correlação positiva de 0,99 entre a performance financeira 

medida por rentabilidade líquida do activo e a rentabilidade operacional do activo numa 

amostra de 30 bancos comerciais na Turquia no período de 2008 a 2012. 

A técnica de análise de regressão de percentis foi utilizada por Ha, Thi Viet et al. (2019, 

p. 83-84) com o intuito de investigar os factores que impactam na performance 

financeira, e contemplou uma amostra de 269 firmas no período de 2010 a 2016. O 

estudo considerou a rentabilidade líquida do activo, a rentabilidade das vendas e a 

rentabilidade dos capitais próprios como medidas de performance financeira,  bem como 

variáveis independentes, designadamente o tamanho da firma, a liquidez geral, a taxa 

de crescimento, as receitas líquidas sobre os recebimentos e a estrutura de capital da 

relação entre o total das obrigações face ao activo total. 

Os resultados encontrados por Ha, Thi Viet et al. (2019, p. 87) relevaram uma relação 

negativa na ordem de 43,8% entre a performance financeira, medida pela rentabilidade 

líquida do activo, e o endividamento total no modelo de regressão linear simples (OLS). 

O mesmo comportamento foi observado na análise de regressão com recurso aos 

percentis de ordem 10, 25, 50, 75 e 90, considerando o nível de significância de 5%. O 
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endividamento total foi estatisticamente significante no modelo OLS e em todos os níveis 

de percentis, para um benefício de dúvida de 1%.  

Rocha (2014, p. 34-40) recorreu à técnica de análise de regressão de percentis no seu 

estudo comparativo de determinantes da estrutura de capital e do nível de 

endividamento nas empresas de capital aberto entre Argentina, Brasil e Estados Unidos. 

O estudo procurou controlar a intensidade das variáveis pelo maior peso dos percentis 

e os efeitos pelos coeficientes das variáveis explicativas, uma abordagem utilizadas por 

Marioni (2016) e Girão (2017). Os resultados revelaram que as percentagens de 0,16%, 

14,88%, 35,45%, 52,39% e 67,33% do endividamento total corresponderam aos 

percentis de ordem 10, 25, 50, 75 e 90, respectivamente. O valor médio do 

endividamento observado foi de 35,28%, e o valor médio da rentabilidade operacional 

do activo foi de 6,67% (Rocha, 2014, p. 123-8). 

Segundos os resultados de um painel não balanceado de 6.416 firmas num estudo 

realizado por Fattouh et al. (2004, p.13), a correlação de 6,1% foi negativa entre o 

endividamento e a rentabilidade operacional do activo e ficou perceptível uma relação 

inversa entre a rentabilidade operacional do activo e o endividamento de curto prazo em 

todos os segmentos, sugerindo que o aumento de percentis tende a impactar menos o 

recurso ao endividamento. Rocha (2014, p. 221) deduziu também que o aumento da 

rentabilidade implicou a redução da dívida, com o aumento observado do valor dos 

percentis, o que corrobora a teoria de pecking order.  

Os resultados indicaram um valor médio da rentabilidade operacional do activo de 7,9% 

e um valor médio do endividamento total de 11%. Ainda para o endividamento total, os 

percentis de ordem 10 e 25 registaram valores negativos de 36% e 9%, e os percentis 

de ordem 50, 75 e 90 registaram valores positivos de 13%, 31% e 51%, 

respectivamente. A rentabilidade operacional do activo registou um valor negativo de 

6% no percentil de ordem 10, e valores positivos de 4,9%, 9,1%, 13,5% e 18,2% nos 

percentis de ordem 25, 50, 75 e 90, respectivamente (Fattouh et al., 2004, p. 24). 

Jorge e Armada (2001, p. 26-27) utilizaram dados recolhidos da base de dados das 500 

melhores e maiores empresas da revista Exame, relativos a uma amostra de 93 

empresas, para um período de seis anos, de 1990 a 1995, e analisaram a relevância e 

a validade de determinantes da estrutura de capital dessas empresas, tais como 

dimensão, crescimento, risco de negócio, rentabilidade, composição dos activos, 

vantagens fiscais não resultantes do endividamento, sector de actividade e controlo 
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accionista. O estudo procurou descrever o efeito que estas variáveis têm no nível de 

endividamento das empresas.  

Não foi possível concluir, das quatro regressões lineares múltiplas, que a dimensão, o 

risco de negócio, as vantagens fiscais resultantes do endividamento, o controlo 

accionista e o sector de actividade são determinantes do endividamento, embora tenha 

sido observada uma relação positiva entre crescimento e endividamento. A rentabilidade 

evidenciou ser determinante tanto para o endividamento de curto prazo como para o 

endividamento total, tendo revelado um sinal positivo quando se considera o resultado 

operacional e um sinal negativo quando se considera o resultado antes de juros e 

impostos.  

No estudo realizado por Oliveira et al. (2012, p. 11), recorreu-se a uma amostra 

composta de 394 relatórios de contas consolidados de empresas não financeiras 

listadas no Índice Bovespa, entre os anos de 2000 a 2009, com o intuito de investigar 

os determinantes da estrutura de capital das empresas brasileiras por meio da aplicação 

de técnicas de regressão linear simples, do modelo de efeito fixo e da análise de 

percentis de ordem 25, 50, 75 e 95.   

Os resultados revelaram, no tocante à rentabilidade operacional do activo, um valor 

médio de 5,715%, um máximo de 36,13% e um mínimo negativo de 83,963%. O 

endividamento total e o endividamento de curto prazo apresentaram uma média de 

63,41% e 32,84%, respectivamente. O valor máximo do endividamento total foi de 

290,42% e o mínimo de 9,301%; o endividamento de curto prazo obteve um mínimo de 

1,410% e um máximo de 156,78%. A correlação entre a rentabilidade operacional do 

activo e o endividamento total foi negativa, com 44,99%, e a correlação com o 

endividamento de curto prazo também foi negativa, com 32,56%. 

Estudos semelhantes foram realizados por Aviral e Raveesh (2015, p. 26), com base 

numa amostra de 298 empresas no período de 2001 a 2010. Os resultados indicaram 

que a rentabilidade operacional do activo foi negativa para os percentis de ordem 25, 

50, 75 e 90, com 56,32%, 132,03%, 242,50% e 446,31%, respectivamente; o valor 

médio foi 39,70%, o máximo 183,66% e o mínimo 43,47%. Os resultados encontrados 

revelaram uma inclinação ao modelo de efeito aleatório em relação ao modelo de efeito 

fixo, após a realização do teste de Hausman. 
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Gwatidzo et al. (2016, p. 281) recorreram à técnica de análise de regressão de percentis 

para estudar os efeitos de determinantes na estrutura de capital com base numa 

amostra de 239 empresas sul-africanas, no período de 1996 a 2010. Os resultados 

encontrados evidenciaram a existência de uma relação negativa entre o endividamento 

e a rentabilidade operacional do activo. 

Num estudo que pretendia investigar os determinantes da estrutura de capital das 

empresas suecas com recurso a dados de painel, no período de 1992 a 2000, Song 

(2005, p. 19) encontrou uma relação inversa entre o endividamento total e a 

rentabilidade operacional do activo, o que permitiu confirmar a presença das premissas 

da teoria de pecking order. O valor médio da rentabilidade operacional do activo foi de 

8%, enquanto o endividamento de curto prazo e o endividamento total alcançaram um 

valor médio de 49,0% e 73,9%, respectivamente. 

Ainda segundo Song (2005, p. 14-25), no modelo de efeitos fixos, foram consideradas 

como variáveis dependentes o endividamento total e de curto prazo que acabaram por 

revelar uma significância estatística e uma relação negativa com a rentabilidade 

operacional do activo, com um coeficiente angular de 0,057 e de 0,033, 

respectivamente. O sinal dos coeficientes da rentabilidade operacional do activo foi 

constante e estatisticamente significativo nos endividamentos, o que revelou a presença 

das premissas da teoria de pecking order. 

No modelo de efeito aleatório, os resultados sugerem uma significância da rentabilidade 

operacional do activo, com um coeficiente angular negativo de 0,054 e de 0,024 para o 

endividamento total e de curto prazo. Song (2005, p. 16-26) procurou perceber se houve 

ou não factores que tenham afectado o comportamento do endividamento total ou de 

curto prazo ao longo dos anos, pois o declínio do endividamento de médio e de longo 

prazo revelou um impacto negativo nos coeficientes ou que esteja associada alguma 

explicação da inércia do ambiente de taxas fiscais das reformas radicais em 1990. 

Os resultados encontrados por Alsahafi (2017, p. 179), no seu estudo sobre a 

governança corporativa e a performance financeira, revelaram a aceitação do modelo 

de efeito aleatório. Para medir a performance financeira, foram consideradas duas 

variáveis: a rentabilidade operacional do activo e a rentabilidade dos capitais próprios. 

No tocante à rentabilidade operacional do activo, os resultados apontaram para um valor 

médio de 7,7%, um mínimo de 67,2% negativos e um máximo de 44,9%; o 

endividamento de curto prazo teve um valor médio de 8% e um máximo de 48%; o 
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endividamento total teve um valor médio de 20% e um máximo de 67% (Alsahafi, 2017, 

p. 161). 

Alawwad, (2013, p. 12-13) procurou investigar o impacto da estrutura de capital na 

performance financeira das empresas não financeiras na Arábia Saudita no período de 

2008 a 2012. A amostra contemplou 67 empresas, subdivididas em 13 sectores. 

Construiu três modelos de regressão múltipla e recorreu à rentabilidade líquida do activo 

como variável dependente, considerando como variáveis independentes o 

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

endividamento total. 

Os resultados descritivos conseguiram revelar um valor médio de 3,57%, 20,27% e 

10,15% para o endividamento de curto prazo, o endividamento total e a rentabilidade 

líquida do activo, respectivamente. Foi possível observar um valor máximo do 

endividamento de curto prazo, do endividamento total e da rentabilidade líquida do 

activo de 20,73%, 69,17% e 43,98%, respectivamente. Para as mesmas variáveis, o 

valor mínimo observado foi de 0,0%, 0,0% e 30,21% negativos respectivamente. 

A correlação entre a rentabilidade líquida do activo e o endividamento de curto prazo foi 

negativa, com 0,0964, mas esse valor não é significativo face ao nível de significância 

de 1,0%, embora seja significativo em relação ao endividamento total, com uma 

correlação negativa de 0,4161.  

Os resultados conseguidos no teste de Hausman confirmaram o modelo de efeitos 

aleatórios; o endividamento de curto prazo e o endividamento total foram 

estatisticamente significativos e apresentaram uma relação negativa com a 

rentabilidade líquida do activo (Alawwad, 2013, p. 15-16). 

6.1.  DA ABORDAGEM DE INSOLVÊNCIA: MODELO DE PREVISÃO 

EMPRESARIAL 

A teoria dos custos de insolvência afirma que o valor da empresa é afectado pela 

diminuição da rentabilidade económica motivada pelo endividamento excessivo, 

conduzindo a uma situação de insolvência. Esta teoria defende que a estrutura óptima 

de capital pode ser alcançada quando a diferença entre o valor actual da poupança e 

os custos de insolvência provocados pelo endividamento for nula (Pinho, Tavares, 2012, 

p. 285). 
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O benefício fiscal obtido através da utilização de endividamento pode ser anulado por 

intermédio dos custos de insolvência, ou seja, empresas de maior dimensão detentoras 

de activos de maior valor e com resultados mais elevados do que as de menor dimensão 

podem ter um acesso mais facilitado ao endividamento. Scott (1972, p. 49) referiu que 

um aumento no nível da dívida aumenta a probabilidade de incorrer em custos de 

insolvência. 

O trabalho realizado por Altman (1984, p. 1087) mostrou que os custos indirectos de 

insolvência são calculados com base na diferença entre os lucros esperados e os lucros 

realizados, tendo revelado um forte acréscimo dos custos totais de insolvência, o que 

pode provocar um impacto significativo na estrutura de capital. 

Ao longo das últimas oito décadas e com especial relevo nas últimas cinco, depois dos 

trabalhos de Beaver (1966) e Altman (1968), nos finais da década de 60 do século 

passado, foram desenvolvidos modelos de análise de insolvência financeira utilizando 

informações contabilísticas. Segundo Santos (2000, p. 46), a análise das 

demonstrações financeiras permite determinar o risco de uma empresa entrar em 

dificuldades financeiras com recurso ao escrutínio dos rácios financeiros num 

determinado exercício, e os principais modelos de previsão procuram detectar 

empresas em risco de falir.  

O modelo univariante, análise discriminante, regressão linear, modelo logit, análise de 

sobrevivência, gráficos CUSUM, indução de regras e árvores de decisão, redes neurais 

artificiais, rough sets, case-based reasoning, algoritmos genéticos, support vectorial 

machine, processamento humano da informação, gambler´s ruin e cartoon graphics, são 

dentre outros métodos de previsão de insolvência, Pereira et al. (2010, p. 3-6).  

Um estudo realizado sobre os modelos de previsão de insolvência no período de 1970 

a 1976 permitiu detectar que a rentabilidade das empresas tende a deteriorar-se à 

medida que saem da zona de solvência para a zona de insolvência (Ohlson, 1980, p. 

119). 

Segundo Ross et al. (2015, p. 572), a insolvência ocorre quando a empresa é incapaz 

de honrar os seus compromissos nos prazos acordados. Fama e French (1992, p. 428), 

apoiados por Dichev (1998, p. 1131-39), sugerem que as empresas com rendimento 

líquido negativo enfrentam dificuldades financeiras e emitem sinais de uma saúde 

financeira próxima do conceito de falência.  
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Num estudo que procurou analisar a relação entre o retorno e o risco de insolvência, 

Griffin et al. (2002, p. 2334-35) realçaram que as empresas com menor retorno 

enfrentam uma maior tendência de risco de insolvência. Segundo Mietule e Klodāne 

(2016, p. 346), uma situação financeira numa empresa pode ser considerada 

assimétrica quando o grau de endividamento é muito maior do que os activos, o que 

reflecte uma associação umbilical da insolvência a um colapso financeiro.  

Num estudo da autoria de Júnior (2011, p. 16), considerou-se resultado líquido com sinal 

negativo por quatro trimestres consecutivos como uma variável proxy para sinalizar a 

presença de um risco de insolvência. Para este autor, coeficientes com sinal positivo 

indicam que uma empresa enfrentaria uma maior probabilidade de insolvência quanto 

maior for o valor da variável; os coeficientes com sinal negativo indicam que a 

probabilidade de insolvência é tanto menor quanto menor for o valor da variável (2011, 

p. 29). Os resultados encontrados revelaram um coeficiente negativo do resultado 

líquido que reflectiu quanto maior forem os valores das variáveis explicativas, menor 

seria a probabilidade de a empresa apresentar um rendimento líquido negativo nos 

próximos 12 meses (2011, p. 35).  

A extinção de empresas públicas ineficientes continua a ser um tema recorrente em 

muitos países. Empresas em situação de insolvência apresentam tendências de 

aumento das dificuldades financeiras, levando ao aumento dos seus níveis de 

endividamento. 

Angola apresentava, até final de 2015, algumas empresas paralisadas e 

semiparalisadas que aguardavam apenas uma decisão sobre a sua continuidade, a 

liquidação ou ainda a extinção, pendente de uma análise de sustentabilidade (Angop, 

2015, p. 1).  

6.1.1. MODELO SCORE-Z DE ALTMAN 

Altman (1968, p. 594-595) utilizou a análise discriminante para apurar cinco rácios 

económico-financeiros permitindo classificar empresas como solventes ou insolventes. 

A partir de uma amostra de 66 empresas, das quais 33 falidas nos últimos 20 anos e 33 

em actividade, o estudo apurou cinco variáveis que, juntas, apresentaram os melhores 

resultados na previsão da insolvência, nomeadamente: liquidez, rentabilidade, 

alavancagem, solvabilidade e actividade.  
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Z = 1.2 X1 + 1.4 X2 + 3.3 X3 + 0.6 X4 + 0.99 X5 

Onde: 

 X1 = (Activo Corrente – Passivo Corrente) / Activo Total  

 X2 = Resultado Líquido / Activo Total  

 X3 = RAJI / Activo Total  

 X4 = Capitalização Bolsista / Passivo Total  

 X5 = Vendas / Activo Total   

Os resultados apresentados por Altman permitiram classificar o comportamento da 

variável Z por intervalo. Um valor de Z superior ou igual a 2.99 mostra que a empresa 

não incorre em problemas de insolvência no futuro; um valor de Z menor ou igual a 1.81 

mostra uma elevada probabilidade de entrar em situação de insolvência.  

Os valores de Z obtidos no intervalo de 1.82 a 2.98 são de empresas com tendências 

menos claras e classificadas na “zona cinzenta”. O autor, desenvolveu um segundo 

modelo, aplicável às empresas industriais não cotadas, alterando o rácio X4 que 

expressa a relação entre o capital próprio e o passivo total, com a seguinte função 

analítica:  

Z1 = 0.717 X1 + 0.847 X2 + 3.107 X3 + 0.420 X4 + 0.998 X5 

A reclassificação da variável permitiu definir um novo valor de Z, sendo que um valor 

superior ou igual a 2.90 mostra que uma empresa não terá problemas de insolvência; 

um valor de Z inferior ou igual a 1.23 mostra existirem probabilidades de a empresa 

entrar em estado de insolvência, e no intervalo de 1.24 a 2.89 estão as empresas na 

zona cinzenta. 

Rocha (2014, p. 128), recorreu ao modelo de insolvência desenvolvido por Altman para 

medir o risco de falência (Z score) ou a distância da situação de ruptura financeira de 

uma determinada empresa. Para ele, empresas mais seguras com valores maiores para 

o score Z, alcançam menor um grau de endividamento. Os resultados encontrados no 

período entre 1997 e 2011, revelaram um valor médio do índice de (in) solvência de 
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Altman de 1,61, um mínimo de 57,24 negativo e um máximo de 14,95, (Rocha, 2014, p. 

147). 

Os resultados de uma amostra de seis empresas, num trabalho realizado por Sajjan 

(2016, p. 152-8), no período de 2011 a 2016, revelaram um valor abaixo do limite do 

índice de (in) solvência de Altman, ou seja, que quase nenhuma empresa conseguiu 

assentar na zona de conforto. Foi possível observar isolados um valor máximo de 4,43 

pontos positivos e um mínimo de 16,32 pontos negativos para o índice de Altman. 

Mičudová (2013, p. 97), analisou o índice de (in)solvência de Altman no seio da indústria 

transformadora, no período de 2008 a 2010. Os resultados indicaram 38 empresas 

foram classificadas no intervalo de 1,23 a 2,90 pontos; 4 empresas ficaram abaixo de 

1,23 pontos e 95 empresas apresentaram valores acima de 2,90 pontos, considerando 

a classe de solvência. Os resultados revelaram, para o índice de (in)solvência de 

Altman, um valor médio de 3,347, 3,351 e 3,660 pontos, nos anos de 2008, 2009 e 2010, 

respectivamente. 

Na mesma linha de pesquisa, Ally e Bwana (2019, p. 5) recorreram à técnica de análise 

do índice de (in)solvência de Altman para apurar o estado de seis empresas da indústria 

transformadora da Tanzânia no período de 2010 a 2014. Os resultados revelaram um 

valor médio e máximo de 11,56 e um mínimo de 0,60 pontos. 

Em torno ainda de estudos sobre o risco de insolvência, Foo e Pathak (2019, p. 231) 

procuraram compreender a relação entre a rentabilidade dos capitais próprios e o índice 

de (in)solvência de Altman num estudo que efectuaram às empresas da indústria 

transformadora. A relação entre a rentabilidade dos capitais próprios e o índice de 

(in)solvência de Altman foi positiva e estatisticamente significativa. Os resultados 

revelaram, para este índice e para os anos de 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017, um valor 

médio de 2,78, 3,15, 3,33, 2,83 e 2,86 pontos, respectivamente.  

Prasetiyani e Sofyan (2020, p. 140-141) investigaram factores que afectaram a 

deterioração da performance financeira das empresas no período de 2013 a 2018, com 

recurso às técnicas de Altman, ao  Z score e ao índice de Springate. De um total de seis 

empresas, apenas uma apresentou rentabilidade líquida do activo negativa e um índice 

de Altman negativo de 1,370 pontos, enquanto o índice de Springate apresentou 0,818 

pontos positivos, o que revelou um estado de insolvência. 
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6.1.1.  MODELO DE SPRINGATE  

Springate (1978) recorreu à análise discriminante para desenvolver um modelo de 

previsão de falência, considerando uma amostra de 50 empresas e utilizando 19 índices 

financeiros que serviram para melhor distinguir as empresas solventes e as candidatas 

à insolvência. Uma selecção feita aos 19 rácios permitiu escolher quatro, que formaram 

a seguinte equação:  

Z = 1.03A + 3.07B + 0.66C + 0.40D 

Onde: 

 A = Activo Circulante / Activo Total 

 B = RAJI / Activos Totais 

 C = RAI / Resultado Corrente 

 D = Vendas / Activo Total 

A percentagem de acertos no estudo foi de 92,5% e os resultados indicaram que a 

situação de insolvência é inevitável para um valor de Z inferior a 0,862, e a de solvência 

para um valor de Z superior a 0,862.  

No domínio da análise do risco de insolvência segundo o método de Springate, 

concorrem ainda os trabalhos realizados por Dalvadi et al. (2018, p. 112), que 

procuraram estudar 8 empresas públicas da indústria transformadora no período de 

2011 a 2017. Os resultados apuraram 4 empresas em situações de insolvência e outras 

4 na zona de solvência. Registou-se ainda um valor médio e máximo do índice de 1,30 

pontos e um mínimo de 1,21 pontos negativos. 

O estudo realizado por Tanjung (2020, p. 130) visou identificar as diferenças existentes 

nos modelos de previsão de insolvência, como no caso dos índices de Springate e de 

Altman, entre outros. Numa amostra de 45 empresas do sector farmacêutico da 

Indonésia, registou-se um valor máximo do índice de Springate de 4,47 pontos, um 

mínimo de 0,09 pontos negativos e um valor médio de 2,1221 pontos. O índice de 

Altman teve um valor médio de 15,56 pontos, um máximo de 46,90 pontos e um mínimo 

de 0,03 pontos negativos. 
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Bărbuță-Mișu e Madaleno (2020, p. 7-15) utilizaram o modelo revisto de Altman e 

Springate a fim de analisar o risco de insolvência nas pequenas e médias empresas da 

União Europeia, do sector não financeiro, de um conjunto de 154.459 observações no 

período de 2006 a 2015. De um total de 28 países, foram efectivamente considerados 

20 países, após o tratamento de outliers e outros critérios durante o tratamento de 

dados. Os resultados de um painel de dados não balanceados revelaram um valor 

médio do índice de Springate de 152,23 pontos, um valor médio do índice de Altman de 

3,02 pontos, uma rentabilidade líquida do activo na ordem dos 4%, uma rentabilidade 

operacional do activo com cerca de 6%, um endividamento de curto prazo de 43% e um 

endividamento total de 64%. 

Um estudo realizado por Putera et al. (2017, p. 224) procurou prever e comparar os 

índices de Altman, Springate e Ohlson na análise da indústria de exploração mineira de 

carvão, num total de 7 empresas e no período de 2008 a 2014. Os resultados revelaram  

valores mais elevados para o índice de Springate em relação aos demais índices, 

concretamente 13,76 pontos positivos, seguidos de 10,80 relativos ao índice de 

Springate e de 0,42 pontos negativos para índice de Ohlson.  Relativamente aos índices 

de Altman, Springate e Ohlson, registaram-se valores máximos de 293,253, 440,019 e 

126,692 pontos, e valores mínimos de 1,198 de Altman, 0,827 de Springate e 131,03 de 

Ohlson pontos negativos. 

6.1.1.  MODELO DE KANITZ 

Kanitz (1974, p. 95-102) analisou a situação económica e financeira das 500 melhores 

e maiores empresas brasileiras e, com base nas informações das suas demonstrações 

financeiras, elaborou um modelo de previsão de falências denominado factor de 

insolvência, com a seguinte função analítica: 

F = 0,05 X1 + 1,65X2 + 3,55X3 – 1,06 X4 – 0,33 X5 

Onde: 

 X1 = Resultado Líquido/ Capital Próprio 

 X2 = (Activo Circulante + Realizável a MLP) / (Passivo Circulante + Passivo MLP) 

 X3 = (Activo Circulante – Existências) / Passivo Circulante   
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 X4 = Activo Circulante / Passivo Circulante 

 X5 = (Passivo Circulante + Exigível MLP) / Capital Próprio. 

A percentagem de acertos foi de 90% para as empresas solventes e de 86% para as 

insolventes. Os resultados do factor F indicaram que, quando este for positivo e quanto 

mais elevado for, menor é a probabilidade de a empresa falir; quanto menor for esse 

factor, maior será a probabilidade de a empresa falir. As três zonas permitem classificar 

uma empresa como solvente para valores positivos acima ou igual a 0,5; na zona 

cinzenta para valores entre 0 a -3; e insolvente para valores menores que -3. 

Silva et al. (2012, p. 237) utilizaram vários modelos de previsão de insolvência, entre os 

quais o índice de Kanitz, para estudar um conjunto de 13 empresas no período de 1997 

a 2003. Os resultados indicaram um máximo de 4,646 e um mínimo de -3,436 pontos 

para o índice de Kanitz. 

Um outro estudo realizado por Marin et al. (2020, p. 16) procurou apurar a situação 

financeira das companhias aéreas brasileiras no período de 2014 a 2018. Os modelos 

de Altman e Kanitz revelaram problemas ou indícios de insolvência financeira no 

conjunto das companhias estudadas. 

O estudo realizado por Rezende et al. (2014, p. 935-36) visou identificar a relação entre 

as práticas de governança corporativa e o nível de falência de empresas brasileiras no 

sector da electricidade no período de 2007 a 2011. Os resultados indicaram um índice 

de (in)solvência de Altman de 1,56, 1,02, 1,48, 1,13 e 0,72 pontos nos anos de 2007, 

2008, 2009, 2010 e 2011, respectivamente. Nenhuma empresa se situou na posição de 

insolvência segundo o índice de Kanitz, cujo valor máximo foi de 10,88 pontos em 2009.  
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7. METODOLOGIA DA PARTE PRÁTICA 

7.1. CARACTERIZAÇÃO DO SECTOR EMPRESARIAL ANGOLANO 

7.1.1. EVOLUÇÃO DO SECTOR EMPRESARIAL  

O sector empresarial público conjuga a função Estado na actividade económica e 

empresarial assente no conjunto das unidades produtivas organizadas e geridas de 

forma empresarial, integrando as empresas públicas e as empresas participadas. 

Segundo Vicente (2014, p. 12), as empresas que fazem parte do domínio público e as 

participações públicas minoritárias correspondem ao exercício da função empresarial 

do Estado.  

O tecido empresarial angolano evoluiu com as preocupações de domínio social e 

económico e com a necessidade do papel interventivo do Estado na satisfação colectiva 

das necessidades públicas. O Estado implementou a Lei n.º 3/76, das Nacionalizações 

e Confiscos, que consistiu em transferir para o Estado angolano a propriedade de todas 

as empresas, enquanto a Lei n.º 17/77, das Empresas Estatais, reforçou a visão 

ideológica socialista de um desenvolvimento económico e social consubstanciado na 

propriedade estatal e cooperativa (Quipipa, Zilungo, 2009, p. 1-3). 

A Lei n.º 11/88, das Empresas Estatais, consagrou empresas como a UEE na sequência 

das constatações feitas no II Congresso do MPLA, considerado como o Partido do 

Trabalho. As alterações constitucionais iniciadas em 1991 e concluídas em 1992 

conduziram à elaboração da Lei n.º 9/95, que instituiu a figura de empresas públicas 

com algumas mudanças na estrutura e na organização administrativa, contemplando 

um Conselho de Administração e um Conselho Fiscal.  

A definição de empresas do sector empresarial público surge na Resolução n.º 57/07: 

passam a considerar-se empresas públicas as unidades económicas estatais e suas 

subsidiárias de direito privado e/ou mistas onde existam participações sociais, iguais ou 

superiores a 10%, quer directamente do Estado Angolano, quer de outras empresas 

públicas ou unidades económicas estatais e suas subsidiárias, sedeadas dentro e fora 

do território angolano.  
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7.1.2. ESTRUTURA DO SECTOR EMPRESARIAL PÚBLICO 

A volatilidade do preço de exportação do petróleo provocou uma retracção na economia 

angolana no período de 2012 a 2013, embora o valor médio do preço Brent de referência 

tenha sido de aproximadamente USD 108 por barril em 2013 (Angola. Ministério das 

Finanças, 2015, p. 29). O preço médio de exportação previsto no Orçamento Geral do 

Estado (OGE) de 2014 era de USD 98,00 por barril de petróleo bruto (PPB), próximo do 

preço internacional previsto de USD 102,19 dos contratos de Outubro de 2014.  

A política de redução das despesas públicas na economia angolana sucede nos finais 

de 2014, devida à queda do preço do petróleo, que levou à revisão do Orçamento Geral 

do Estado de 2015, de 7.251,81 mil milhões para 5.454,02 mil milhões de Kwanzas, 

uma redução de 24,79%, bem como a uma redução do preço do petróleo de USD 81 

para USD 40,0. O efeito da revisão do OGE implicou a diminuição das subvenções às 

empresas públicas.  

De 132 empresas públicas, apenas 82 (62%) estavam activas e destas só 52%, em 

2009, e 41%, em 2010, entregaram os documentos de prestação de contas exigidos por 

lei (Portal de Angola Informação ao Minuto. Redacção, 2013). Actualmente, o parque do 

tecido empresarial público conta com um total de 81 empresas, das quais 86% são 

empresas públicas, 10% são de domínio público e 4% são de participações minoritárias. 

No sector das águas existem 17 empresas que ainda carecem da realização de capitais 

públicos, sendo que se encontram em fase de arranque (Angola. Instituto de Gestão de 

Activos e Participações do Estado, 2019). 

 
Ilustração 1 - Estrutura do Sector Empresarial Público 
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Segundo Bomfim et al. (2013, p. 113), a extensão das pesquisas desenvolvidas na 

literatura sobre os indicadores económicos e financeiros adequados para medir a saúde 

financeira e para prever a falência empresarial incluem técnicas multivariadas de dados, 

tal como análise factorial, análise de regressão, análise discriminante, análise envoltória 

de dados e análise de coeficientes ou de rácios.  

O presente estudo considera, numa primeira etapa, técnicas de análise descritiva que 

caracterizam a estrutura dos dados e análise inferencial, procurando testar as hipóteses 

levantadas pelas questões da investigação. A análise inferencial considera técnicas de 

análise de regressão linear múltipla, que inclui diagnóstico dos coeficientes, análise de 

estabilidade e análise de resíduos; regressão de dados do painel para análise de efeitos 

fixos e aleatórios e regressão do percentil, que analisa os resultados por ordem de 

percentis, incluindo a heterocidasticidade.  

7.2. DESCRITIVA 

O presente estudo contempla um total de dez sectores de actividade: transportes, 

pescas, comércio, agricultura, administração pública, geologia e minas, águas, energia, 

comunicação social e petróleos. O sector dos transportes foi desagregado em 

subsectores com o objectivo de avaliar o impacto e a mudança dos coeficientes de cada 

subsector, enquanto o sector petrolífero faz parte da amostra devido à sua relevância e 

peso na economia angolana. 

Os dados recolhidos, relativos ao período de 2012 a 2017, perfazem um total de 78 

observações, considerando a desagregação dos transportes nos domínios ferroviário, 

aeroportuário, portuário e rodoviário. A rentabilidade líquida do activo total, a 

rentabilidade operacional do activo total e o nível do endividamento de curto prazo ou 

total constituem as principais variáveis de análise da performance financeira. 

A análise descritiva foi feita calculando a média aritmética simples, o desvio padrão, e 

os valores mínimos e máximos. Recorreu-se ao aplicativo STATA, versão 13.0, para 

efeitos de output e à versão mais actualizada do Microsoft Excel para tratamento 

complementar. No final será disponibilizado o Script dos procedimentos adoptados até 

ao apuramento dos resultados obtidos. 
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7.3. INFERENCIAL 

Pretende-se apurar os resultados estimados pelo meio do método de mínimo quadrado 

ordinário e a inferencial pela calibragem das hipóteses levantadas considerando a 

relevância teórica da presente pesquisa. O estudo permitiu apurar dois modelos de 

avaliação da performance financeira das empresas públicas.  

O primeiro modelo considera a rentabilidade líquida do activo total como variável 

dependente e, como variáveis independentes, a rentabilidade operacional do activo total 

e o endividamento de curto prazo. 

O segundo modelo considera a rentabilidade operacional do activo total e o 

endividamento total como variáveis independentes.  

Recorreu-se aos modelos de índice de insolvência para analisar o risco de índice de 

insolvência da performance financeira das empresas públicas. 

7.3.1. SELECÇÃO DAS VARIÁVEIS  

As variáveis foram seleccionadas tendo em conta os resultados das pesquisas 

realizadas na literatura sobre o tema. Não foi possível identificar e comparar a partir de 

aplicação de um questionário qualitativo de variáveis da performance financeira 

segundo a percepção dos gestores das empresas públicas com aqueles que são 

propostos na literatura devido a não resposta ou fraca taxa de resposta. 

7.3.2. TAMANHO E REPRESENTATIVIDADE DA AMOSTRA 

A dificuldade na obtenção de dados das empresas públicas ou ainda a resistência na 

resposta aos questionários continua a ser um enorme desafio para a contribuição 

científica nas diversas áreas da sociedade. Os dados apresentados dos dez sectores e 

três subsectores referidos resultam das demonstrações financeiras de empresas do 

sector empresarial público angolano no período de 2012 a 2017.  

A amostragem seleccionada é por conveniência, porque a participação de uma empresa 

na amostra não foi feita com base em teste aleatório com probabilidades conhecidas. O 

sector empresarial angolano é composto por empresas maioritariamente de capitais 

públicos, empresas não financeiras e empresas não bancárias. Os dados contemplam 

30 empresas públicas distribuídas por 10 sectores, nomeadamente: agricultura 2 



Modelos de Avaliação da Performance Financeira das Empresas Públicas 

Ndongala Manuel João Garcia   118 

empresas, comércio 1, petróleos 1, transportes 14 (ferroviários 3, aeroportuários 1, 

logística e carga 1, portuários 6, rodoviários 1, aviação 1, marítimos 1), energia 2, águas 

2, comunicação 4, geologia e minas 2, administração pública 1, pescas 1. 

Atendendo as inúmeras limitações de acesso e da fraca divulgação das demonstrações 

financeiras das empresas públicas, recorremos o método de dados do painel curto que 

compreendem a relação T<N, ou seja, com poucos períodos (T) para um (N) número 

relativamente maior de indivíduos ou empresas (Baltagi, 2014, p. 4).  

Tabela 5 – Composição da amostra 

Sectores Empresas Amostra 
Período de 

análise 

Total das 
Observações 

(T x N) 

Administração Pública ENAD 1 2012-2017 

78 

Comércio EAA 1 2012-2017 

Comunicação Social 

ANGOP 

4 2012-2017 
TPA 

Edições Novembro 

RNA 

Transportes 

Sector Ferroviário 

CFL 

3 

2012-2017 

CFM 

CFB 

Sector Portuário 

Porto do Amboim, E.P. 

6 

Porto de Cabinda, E.P. 

Porto do Lobito, E.P. 

Porto de Luanda, E.P.  

Porto do Namibe, E.P.  

Porto do Soyo, E.P.  

Sector Aeroportuário ENANA 1 

Sector de Transporte 
urbano (passageiros, 

aviação, marítimo e de 
cargas) 

TCUL, E.P 

4 
TAAG, E.P 

Secil Marítima 

Unicargas, E.P 

Agricultura 
Cafangol, U.E.E 

2 2012-2017 
Gesterra, S.A 

Águas 
EASB, E.P 

2 2012-2017 
EPAL, E.P 

Energia 
ENDE, E.P 

2 2012-2017 
PRODEL, E.P 

Geologia e Minas 
Endiama, E.P 

2 2012-2017 
Ferrangol, E.P 

Pescas Pescangola, E.P 1 2012-2017 

Petróleos e Gás Sonangol, E.P 1 2012-2017 

Total 30   78 

 

Para os objectivos do presente estudo, foram excluídas as empresas públicas 

financeiras e não bancárias, pelas seguintes razões: o sistema contabilístico utilizado é 

diferente, e existe incompatibilidade na comparação de indicadores, devido às 
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diferenças que se encontram na estrutura do balanço e nas demonstrações de 

resultados, Ahkam e Alom (2019, p. 6-7).  

Tabela 6 - Representatividade da amostra 

Sector Empresarial Público 2019 

Universo do SEP 81 

Empresas públicas (E.P’s) 70 

Empresas Públicas Financeiras 8 

Empresas Públicas Não Financeiras 62 

Fase do arranque (Empresas Públicas Não Financeiras) 17 

Empresas Públicas Não Financeira Paralisada 2 

Empresas Públicas Não Financeira Não Disponível 2 

Total de Empresas em pleno desenvolvimento 41 

Amostra 30 

Peso da amostra 74% 

Fonte: IGAPE.  

7.3.3. FONTES DE RECOLHA DE DADOS, REGISTO E VALIDAÇÃO 

Os dados recolhidos resultam da recolha de informações de relatórios de contas 

auditadas e homologadas pelo Instituto de Gestão de Participações de Activos do 

Estado. Todos os dados serão apurados ao seu nível mais agregado, ressalvando o 

sigilo absoluto das informações prestadas pelas empresas e tratadas através do 

aplicativo STATA e pela combinação de outros programas, como o Excel / Eviews / 

SPSS, dada a facilidade de análise de dados. 

7.3.4. INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS 

A análise de resultados da estimação do modelo de regressão será feita considerando 

a importância do valor probabilístico dos coeficientes, o sinal esperado dos coeficientes, 

o coeficiente de determinação, a estatística global F e a correlação das variáveis. No 

domínio da selecção do modelo, utilizaremos os coeficientes de determinação; quanto 

à significância das variáveis e da regressão, os testes t e F; e para o poder de 

explicação, a observação do R2 ajustado. 

Segundo Gujarati, (2006, p. 147), uma variação no logaritmo de um número é uma 

variação relativa e a estimação do coeficiente angular do modelo linear – log por meio 

do método de mínimo quadrado ordinário requer a ponderação do valor 0,01 ou dividi-

lo por 100 do coeficiente estimado como precaução de reduzir as margens de 

interpretações equivocadas. 
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Para a validação do modelo, utilizaremos a função linktest. No STATA, esta função cria 

duas novas variáveis, uma denominada “hat” (variável previsão) e outra denominada 

“hatsq”, que é o quadrado da variável previsão. A variável “hatsq” não deve ser 

significativa, devendo o seu valor do p-value ser maior do que o nível de significância 

para que a regressão seja considerada correctamente especificada. 

No domínio de risco de insolvência, e no modelo da performance financeira das 

empresas públicas, considerámos como variável proxy o intercepto; a partir do seu valor 

absoluto, pode captar-se e deduzir-se o risco de insolvência, utilizando o valor do índice 

de insolvência de Altman. Ou seja, a primeira fase consiste em comparar o valor do 

intercepto da performance financeira com o índice de insolvência de Altman, assumindo 

valores nulos das variáveis explicativas; a segunda fase consiste em apurar a existência 

de um risco de insolvência, observando a significância estatística do intercepto face ao 

nível de significância. 

Tabela 7 – Risco de insolvência financeira  

Variáveis explicativas Valores Comparação 
Intercepto 

significativo 
Intercepto não 

significativo 

Rentabilidade operacional do activo 

Nulo 
Intercepto > índice de 
insolvência de Altman 

Não há risco de 
insolvência 

Não há risco de 
insolvência 

Endividamento de curto prazo 

Endividamento total      
Rentabilidade operacional do activo 

Nulo 
Intercepto < índice de 
insolvência de Altman 

 Risco de 
insolvência 

Não há risco de 
insolvência 

Endividamento de curto prazo 

Endividamento total 

7.3.5. PROCESSO DE DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

O processo de discussão obedece a três momentos: sustentação teórica, sustentação 

das hipóteses levantadas e conformidade dos resultados apurados. A comparação dos 

objectivos com a verificação das hipóteses e, por conseguinte, a discussão dos 

resultados de acordo com os objectivos propostos permitirão identificar as principais 

conclusões e limitações e desenvolver desafios para futuros estudos.  

 

 

 

 

 

 

 

Ilustração 2 - Estrutura de análise de resultado. (Ilustração nossa, 2018). 
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Ilustração 3 - Modelo de diagnóstico do estudo. (Ilustração nossa, 2018). 

7.3.6. PRESSUPOSTOS DO MODELO DA PERFORMANCE FINANCEIRA 

(i) A primeira abordagem do modelo estimado procura assumir um 

comportamento uniforme e fixo de todos os parâmetros do modelo, ou seja, 

o efeito na modificação dos coeficientes em cada um dos sectores não difere 

e a relação das variáveis explicativas com a variável explicada mantém-se 

linear. Esta visão comunga com a ideia da presente pesquisa na identificação 

do modelo teórico de avaliação da performance financeira das empresas 

públicas, excluindo a possibilidade da análise dos efeitos e do 

comportamento das variáveis explicativas nos diferentes sectores de 

actividade. 

(ii) A segunda abordagem do modelo de regressão desenvolvido pretende 

analisar o seu comportamento e a dinâmica da avaliação da performance 

financeira das empresas públicas nos diferentes sectores de actividade, pois 

o efeito na modificação dos coeficientes pode não ser constante e 

homogéneo entre os sectores, afectando também o comportamento do 

intercepto. 

(iii) No ponto i), pretende-se analisar, no modelo de avaliação da performance 

financeira, a dinâmica do peso dos coeficientes nas variáveis explicativas, a 
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relação entre estas variáveis, e o comportamento da variação total da 

variável explicada, independentemente dos diferentes períodos e sectores;  

(iv) No ponto ii), pretende-se adequar a selecção do modelo de avaliação da 

performance financeira com recurso à abordagem de análise de efeito fixo 

ou aleatório devido a necessidade de compreensão da dinâmica sectorial 

das variáveis. 

7.3.7. PROPOSTA DO MODELO ESTATÍSTICO 

O modelo de regressão linear múltipla é uma das técnicas estatísticas que permite 

analisar o comportamento de um conjunto de variáveis explicativas em relação a uma 

variável explicada em torno da média. Para a sua validação, o modelo considera, 

cumulativamente, a verificação dos seguintes pressupostos: a) normalidade dos 

resíduos; b) homocedasticidade; c) ausência de multicolinearidade; d) existência de 

linearidade; e) independência dos resíduos. No entanto, a técnica de regressão linear 

múltipla procura estabelecer a relação entre as variáveis; identificar o tipo de inter-

relação entre as variáveis, medir o grau de influência e, finalmente, auxiliar na 

formulação de uma determinada política, Hair et al. (2006, p. 144), Gujarati (2008, p. 

62). 

A função geral de modelo de regressão múltipla assume que existem várias variáveis Xi 

explicativas da variação em uma outra (Yi). Assim, a expressão analítica do modelo de 

regressão múltipla a k variáveis ou parâmetros é dada: 

Yi = β1 X1i + β2 X2i + ... + βk Xki + εi 

 

onde X1i = 1 

i = 1,2,…, N β1, β2, ... βk são os coeficientes parciais da regressão. 

Mc Clave et al. (2001, p. 535) apresentaram elementos básicos que devem ser levados 

em conta na construção de um modelo de regressão múltipla, designadamente: 

selecção da forma funcional, estimativa dos parâmetros a partir da amostra original, 

realização de modificações necessárias para atender aos pressupostos da regressão, 

avaliação estatística do modelo e a utilização do modelo para efeitos de previsão ou 

estimação. 
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7.3.7.1. SELECÇÃO DO MODELO FUNCIONAL DA REGRESSÃO MÚLTIPLA 

Gujarati e Porter (2008, p. 177) e Chatterjee e Hadi (1986, p. 165) admitem que há 

modelos de regressão muito utilizados que não obedecem à linearidade nas variáveis, 

mas obedecem nos parâmetros, ou que podem ser tornados lineares por meio de 

transformações das variáveis.  

Gujarati e Porter (2008, p. 183) assumem que a técnica de transformação logarítmica é 

aplicada para reduzir a heterocedasticidade, assim como a assimetria. Num modelo  lin-

log a variável dependente é linear, mas o(s) regressor(es) é(são) logarítmico(s). No 

presente trabalho, recorremos ao modelo lin-log, pois estamos interessados em 

conhecer o crescimento percentual da variável explicada por cada variação absoluta da 

variável explicativa. Outra razão prende-se com a necessidade de reduzir o peso da 

magnitude no desfasamento da variável endividamento em relação à rentabilidade 

líquida do activo e à rentabilidade operacional do activo. 

7.3.7.2. REMOÇÃO DE DADOS OU AJUSTES DE PONTOS ATÍPICOS 

Chatterjee e Hadi (1986, p. 105) sugerem o recurso a gráficos no sentido de verificar o 

estado de dados, os pressupostos e a qualidade de ajustamento dos modelos de 

regressão. Segundo estes autores, a metodologia deve permitir criar um gráfico para a 

verificação da linearidade e dos pressupostos da normalidade, um gráfico para detectar 

outliers e as observações influentes e, finalmente, um gráfico que possibilite diagnosticar 

os efeitos das variáveis. Acresce ainda a necessidade de aplicar outras medidas para a 

detecção de pontos atípicos, pontos influentes e pontos de alta alavancagem (Chatterjee 

e Hadi, 1986, p. 106).  

Segundo Chatfield (1995, p. 427), a transformação de variáveis para a obtenção da 

normalidade e da variância constantes dos resíduos no processo de análise de dados é 

alcançada com a exclusão, ponderação ou ajuste de pontos atípicos. Recorre-se  à 

técnica de DFBETA para medir o impacto na remoção de uma única observação em 

cada coeficiente (Hair, 2005, p. 192). 

A exposição de Gujarati (2008, p. 474-75) sugere que a análise de resultados nos 

modelos obtidos deve concorrer para o cálculo do coeficiente de determinação ajustado 

(R2 ajustado), valores t estimados, verificação dos sinais esperados dos coeficientes, 

estatísticas de Durbin-Watson. No entanto, se os diagnósticos forem razoáveis, seria 
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possível afirmar que o modelo se adequa à realidade, mas o autor adverte que um 

coeficiente de determinação ajustado (R2 ajustado) baixo não significa que o modelo 

seja necessariamente mau (Gujarati, 2008, p. 221). 

7.3.7.3. JUSTIFICAÇÃO DA REMOÇÃO DAS OBSERVAÇÕES 

Segundo Belsley et al. (2004, p. 6), uma observação influente é aquela que, 

individualmente ou em conjunto com outras, demonstra um grande impacto nos valores 

dos coeficientes. Um determinado ponto é considerado influente se a sua simples 

remoção, ou ainda a sua remoção combinada com os outros pontos, modifica 

substancialmente os resultados da regressão. Os pontos atípicos (outliers) podem ser 

identificados pelo uso de gráficos ou testes e podem ocorrer também nas variáveis 

independentes. São denominados high leverage points, de forma a distingui-los dos 

pontos atípicos da variável dependente (2004, p. 30). 

No presente trabalho, recorremos a rstudent como medida de análise de resíduos e 

considerámos um outlier potencial, uma observação cujo resíduo studentizado 

(rstudent) esteja fora do intervalo entre -3 e 3 (Belsley et al., 2004, p. 20-28).  

Há situações em que os dados recolhidos apresentam valores extremos (high leverage 

point) de uma variável explicativa. Hoaglin e Welsch (1978, p. 18) consideram high 

leverage points aqueles valores superiores a 2(k+1)/n e um high leverage significa que 

os valores estão quão distante a uma variável independente em relação à sua média. 

Uma outra técnica é recorrer à distância de Cook, uma medida mais representativa de 

uma influência sobre o ajuste geral (Hair, 2005, p. 192). As observações com distância 

de Cook de 1,0 ou maior requerem uma maior atenção para uma pequena amostra ou 

um conjunto maior de dados. O limite de referência é dado pela expressão 4/(n-k-1), 

onde k é o número de variáveis independentes. 

7.3.7.4. VERIFICAÇÃO DOS PRESSUPOSTOS DO MODELO DE REGRESSÃO 

MÚLTIPLA 

A validação de um modelo de regressão múltipla exige a verificação de um conjunto de 

pressupostos, nomeadamente: linearidade, normalidade, pontos atípicos, 

homocedasticidade com recurso ao teste de Breusch-Pagan ou Cook-Weisberg, 

autocorrelação com aplicação do teste de Durbin-Watson, colinearidade e 

multicolinearidade através do variance inflation factor (VIF) ou factor de inflação da 
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variância. Cook e Weisberg (1982, p. 15-16) sugerem primeiro a identificação e o exame 

dos pontos influentes e atípicos para de seguida analisar a função da regressão. 

7.3.7.1. TRATAMENTO DA NORMALIDADE  

A normalidade da distribuição é uma condição do modelo de regressão. Bueno (2008, 

p. 80) afirma que é possível visualizar ou testar se os resíduos são normalmente 

distribuídos. Para ele, a visualização consiste em estimar a distribuição da série usando-

se um ponderador e a ideia é fazer o gráfico da densidade estimada usando-se o kernel 

como ponderador. Em geral, a escolha da função kernel não altera significativamente a 

função densidade. 

Segundo Bueno (2008, p. 82), o teste Jarque-Bera pode ser utilizado para verificar se 

os momentos da série estimada são iguais aos da normal. A hipótese nula daria a 

indicação se os dados se aproximam ao normal e a hipótese alternativa seria que os 

dados não são distribuídos normalmente. A regra de decisão para não rejeição da 

hipótese é encontrar um Jarque-Bera abaixo de 5,99.   

7.3.7.2. TRATAMENTO DA HETEROCEDASTICIDADE 

O cumprimento da igualdade das variâncias dos erros que se designa por 

homocedasticidade impõe que se fixe a hipótese nula de que a variância dos resíduos 

é homogénea, apoiada na técnica de Breusch e Pagan (1980, p. 239-253) e Cook e 

Weisberg (1983, p. 5-6). Entretanto, as estatísticas de teste são utilizadas em modelo 

de regressão OLS (ordinary least squares) para verificar a presença da 

heterocedasticidade. 

7.3.7.3. MULTICOLINEARIDADE 

Gurajati e Porter (2008, p. 348) admitem que se o variance inflation factor (VIFj) de uma 

variável for maior que 10, essa variável será tida como altamente colinear, ou seja, 

quanto maior for o valor de VIFj, mais “problemática” ou colinear será a variável Xj. A 

presença da heterocedasticidade impõe muitas das vezes a necessidade de transformar 

a variável dependente para se conseguir a normalidade dos dados. 

Uma matriz de correlação permite avaliar a existência de dependência linear entre um 

par de variáveis e ajudar a detectar a existência de multicolinearidade nas situações de 
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correlação alta de um par de variáveis. Savian (2016, p. 8) afirma que a matriz de 

correlação não é eficiente quando existem mais de duas variáveis explicativas que estão 

envolvidas na dependência linear. 

Segundo Dormann et al. (2003, p. 32), os indícios de problemas de multicolinearidade 

ocorrem quando o coeficiente de correlação simples entre duas variáveis aleatórias 

independentes for no mínimo superior 0,7. Tabachnick et al. (2018, p. 77) realçam o 

seguinte: “the statistical problems created by singularity and multicollinearity occur at 

much higher correlations (.90 and higher).’’ 

Gujarati e Porter (2008, p. 353) minimizam a questão da multicolinearidade. Para estes 

autores, a multicolinearidade pode não impor um sério problema. É possível haver 

variáveis independentes altamente correlacionadas e a regressão não ter problemas de 

multicolinearidade; por exemplo, quando um coeficiente de determinação (R2) for alto e 

os coeficientes de regressão individualmente significativos, como revelado pelos valores 

t mais altos.  

7.3.7.4. TESTE DE AUTOCORRELAÇÃO  

Gujarati e Porter (2008, p. 435) argumentam que o teste de Durbin- Watson procura 

analisar a autocorrelação assumindo a hipótese nula, isto é, que os erros não são 

correlacionados, enquanto a hipótese alternativa propõe a correlação dos erros. O teste 

estabelece dois tipos de limites que são comparados com um valor calculado, ou seja, 

o dL limite inferior, dU limite superior e o d calculado, em que os seus limites variam de 

0 e 4. 

O teste de Durbin-Watson considera uma correlação serial positiva quando o valor do d 

tende a aproximar-se de zero (0) ou quando o valor da correlação é exactamente igual 

a 1  positivo (�̂� = +1). Quando a correlação é negativa perfeita (�̂� = -1) entre os resíduos 

sucessivos, d tende a aproximar-se do valor 4, e quanto mais estiver próximo, maior a 

evidência de correlação serial negativa. Se não houver correlação serial de primeira 

ordem, espera-se que o valor de d esteja em torno de 2, ou seja, com (�̂� = 0) não há 

correlação de primeira ordem, seja positiva ou negativa.  
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7.3.7.5. VARIÁVEIS OMITIDAS 

Segundo Hair et al. (2006, p. 147), um erro de especificação com a omissão de variáveis 

relevantes pode causar sérios problemas, de acordo com a existência de correlação 

com as variáveis independentes incluídas. São analisadas duas situações: a existência 

de variáveis omitidas não correlacionadas com as variáveis incluídas, e variáveis 

omitidas correlacionadas com as incluídas. No primeiro caso, o efeito é reduzir a 

precisão preditiva da análise; no segundo caso, os efeitos das variáveis incluídas são 

tendenciosos, ou seja, quanto maior a correlação, maior a tendência. 

7.3.7.6. TESTE DE ESPECIFICAÇÃO DO MODELO 

Uma regressão múltipla apresenta uma especificação incorrecta quando não suporta 

uma boa relação entre a variável dependente e as variáveis explicativas observadas 

(Wooldridge, 2012, p. 304). Um dos testes mais aplicados para detectar problemas de 

especificação é o RESET (regression specification error test), conforme afirmam 

Gujarati e Porter (2008, p. 478). Wooldridge (2012, p. 307) afirma que o RESET pode 

falhar em detectar a omissão de variáveis quando existem expectativas de serem 

lineares algumas das variáveis independentes incluídas no modelo, destinando apenas 

o teste para a identificação de uma simples forma funcional. 

No aplicativo STATA, recorremos ao comando linktest, que assume a ideia que uma 

regressão correctamente especificada não será possível encontrar qualquer outra 

variável independente que seja significativa. O comando linktest permite gerar duas 

novas variáveis: uma variável de previsão que se designa ‘’hat’’ e outra chamada 

‘’hatsq’’. O modelo é refeito com essas duas variáveis independentes; portanto, a 

condição é a variável ‘’hat’’ ser significativa, por se tratar do valor previsto, e a ‘’hatsq’’ 

não deve ser significativa (Rozenbaum, 2009, p. 67). No entanto, o valor do p-value de 

‘’hatsq’’ deverá ser maior em relação ao nível de significância para que a regressão 

esteja correctamente especificada. 

7.3.8. DADOS EM PAINEL 

O recurso a dados em painel deve-se à disponibilidade de dados de corte dos sectores 

e à escassez existente na obtenção de dados de um período mais alargado. A utilização 

de dados em painel permite, em simultâneo, observar as variações ao longo do tempo 

e entre diferentes unidades. Trata-se de uma metodologia caracterizada pela utilização 
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combinada de séries temporais com cortes seccionais e acrescenta mais graus de 

liberdade. Entretanto, a estimação dos modelos em painel impõe a necessidade de 

analisar a heterogeneidade entre os indivíduos ou firmas (Baltagi, 2005, p. 4-5). 

A estimação de modelos com dados em painel depende das premissas consideradas 

acerca do intercepto, dos coeficientes angulares e do termo do erro. Podem ser 

analisadas os seguintes casos: i) intercepto e inclinações constantes ao longo do tempo 

e entre indivíduos; ii) inclinações constantes e intercepto variável entre indivíduos; iii) 

inclinações constantes e intercepto variável entre indivíduos e ao longo do tempo; iv) o 

intercepto e as inclinações variam entre os indivíduos e v) interceptos e inclinações 

variam entre indivíduos e no tempo, (Vijayamohanan, 2016, p. 19). 

A presente pesquisa busca desenvolver um modelo que possibilite avaliar da 

performance financeira em todos os sectores. O trabalho procura verificar se o 

comportamento dos coeficientes angulares é constante em todos os sectores e ao longo 

do tempo, ou seja, as inclinações constantes e intercepto variável entre indivíduos, as 

inclinações constantes e intercepto variável entre indivíduos e ao longo do tempo e os 

interceptos e inclinações variam entre indivíduos e no tempo.  

Atendendo as inúmeras limitações de acesso e da fraca divulgação das demonstrações 

financeiras das empresas públicas em Angola, recorremos o método de dados do painel 

curto que considera poucos períodos (T) para um (N) número relativamente maior de 

indivíduos, ou seja, T<N.  

Para a presente pesquisa, serão utilizados os seguintes modelos: 

a) Modelos agrupados (“pooled”); neste caso, a estimação é feita assumindo que os 

parâmetros α e β são comuns a todos os indivíduos;  

b) Modelos com efeitos fixos, sendo a estimação feita assumindo que a heterogeneidade 

dos indivíduos se capta no intercepto, que é diferente de indivíduo para indivíduo, 

captando diferenças invariantes no tempo. A hipótese nula do modelo de efeito fixo testa 

que todos coeficientes são constantes e a alternativa, os interceptos e coeficientes 

angulares não são constantes; 

 c) Modelo com efeitos aleatórios, em que a estimação é feita introduzindo a 

heterogeneidade dos indivíduos no termo de erro, considerando o intercepto não como 

um parâmetro fixo, mas como um parâmetro aleatório não observável, ou seja, as 
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diferenças entre as empresas são consideradas aleatórias e, consequentemente, 

apenas capturadas pelo termo de erro, que é uma variável estocástica com 

propriedades probabilísticas. 

No domínio dos testes, existem três testes principais que serão verificados para 

identificação e selecção do modelo mais apropriado: o teste F, o teste de Breusch-

Pagan e o teste de Hausman. O primeiro teste permite seleccionar entre o modelo 

pooled e o modelo de efeitos fixos (Greene, 2002, p. 289), o segundo procura apurar o 

modelo pooled ou modelo de efeitos aleatórios, finalmente, o terceiro, permite verificar 

qual o modelo mais adequado, efeitos fixos ou de efeitos aleatórios (Baltagi, 2005, 

p.124).  

Prates e Serra, (2009, p. 106), sintentizaram o critério de decisão do modelo de efeitos 

aleatórios, efeitos fixos e o teste de Hausman. Para os autores, se o teste F de Chow 

for significativo, opta-se pelo modelo de efeito fixo ao invés do modelo Pooled. Se o 

teste de Breusch e Pagan for significativo, o modelo que se adequa é o aleatório; caso 

contrário, o modelo Pooled. O modelo de efeito aleatório é preferível ao modelo de efeito 

fixo quando o teste de Hausman for significativo; caso contrário, utiliza-se o modelo de 

efeito fixo. 

A análise financeira apresenta algumas limitações devido à quase inexistência de valor 

padrão dos rácios ou indicadores de desempenho. Koenker e Bassett (1978) 

ponderaram que, na estimação por OLS, são encontrados problemas quando os erros 

não seguem a distribuição normal, assim, eles desenvolveram a estimação para 

modelos lineares denominada Quantile Regression (QR) que não se fundamenta nos 

pressupostos de normalidade dos resíduos por ser um método semi - paramétrico, o 

que traz robustez à estimação. 

O presente estudo recorre à regressão do percentil como alternativa pelo facto de as 

variáveis utilizadas na análise financeira apresentarem muitos outliers e 

heterogeneidade alta (Rocha, 2014, p. 109; Lê Cook, Manning, 2013, p. 56-58), o que 

nos permite analisar casos específicos e efeitos diferentes, embora a existência de 

fortes diferenças entre os sectores afecte as estimações. Os quantis são aleotoriamente 

seleccionados pelo pesquisador no momento da estimação dos vectores de parâmetros, 

que podem ser utilizados em todas as ordens (Duarte et al., 2017, p. 116), sendo que 

os percentis de ordem 10, 25, 50, 75 e 90 (Fattouh et al., 2004, p. 12) serão objecto de 

análise da performance financeira. 
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A utilização do modelo de regressão do percentil torna os resultados mais robustos ao 

observar a resposta de cada percentil e utiliza a mediana condicional como medida de 

tendência central mais robusta em resposta aos outliers (Marioni, 2016, p. 227; Girão, 

2017, p. 1). A partir das regressões de percentis, será possível observar a resposta de 

cada percentil quando comparado com a regressão por Mínimos Quadrados Ordinários 

(MQO), (Lê Cook, Manning, 2013; Koenker, Bassett, 1978). 

7.3.9. TRATAMENTO E ANÁLISE DE OUTLIERS 

Para efeitos de tratamento de dados e processo de identificação, análise, avaliação e 

remoção de outliers, serão consideradas as seguintes técnicas: 

(i) Aplicar a função Rstudent, que procura listar, através da função predict r, 

rstudent, os resíduos estudentizados no intervalo entre - 3 e + 3;  

(ii) Aplicar a função leverage, comando que procura identificar as observações 

que apresentam uma maior influência na estimação dos coeficientes e que 

se identificam através dos pontos com mais de (2k + 2) / n, ou seja, onde a 

variável k corresponde aos predictores e n corresponde às observações. 

Uma observação influente é definida como aquela que, por alguma razão, 

causa grandes mudanças em alguns ou em todos os parâmetros do modelo, 

quando for omissa do conjunto de dados.  

(iii) Aplicar a distância de Cook, que procura medir o efeito da eliminação de 

observações e identificar possíveis outliers. A sua estimação no aplicativo 

STATA resulta da inserção do comando predict d, cooksd do quociente d / n. 

Os pontos com valores acima de 1 são valores suspeitos, enquanto os 

maiores que 2 sinalizam sérios problemas. 

(iv) Aplicar o Dfbetak demonstra a mudança do comportamento de uma variável 

pela eliminação de observações e estima-se através do comando   2 / √(n). 

Uma observação é considerada influente quando o Dfbetak for maior que 1 

para o tamanho da amostra menor ou igual a 30, ou maior que 2 / √(n) para 

o tamanho da amostra maior que 30. 

A interpretação da dinâmica das variáveis rentabilidade líquida do activo total e 

rentabilidade operacional do activo total, seja para valores negativos ou positivos, nas 



Modelos de Avaliação da Performance Financeira das Empresas Públicas 

Ndongala Manuel João Garcia   131 

empresas públicas, constitui a questão crucial para a caracterização da sua 

performance financeira, independentemente do seu comportamento nos diferentes 

sectores no presente estudo.  

Os modelos estatísticos não dependem dos pressupostos económicos e financeiros, 

como refere Franco (2008, p. 46). A transformação de dados financeiros de valores 

negativos em positivos reduz o principal objecto de estudo desta pesquisa. 

A primeira abordagem procura, através da aplicação da regressão linear múltipla, 

verificar a normalidade dos dados com recurso à remoção dos valores críticos, embora 

diminua as possibilidades de captar a sua sensibilidade no modelo. 

A segunda abordagem, com recurso ao modelo de regressão do percentil, consiste em 

manter os valores críticos observados com o objectivo de aferir o comportamento e a 

dinâmica das variáveis nos resultados da amostra. 

7.4. ESTIMAÇÃO DA PERFORMANCE FINANCEIRA 

7.4.1. PERFORMANCE FINANCEIRA: PREFERÊNCIA AOS OBJECTIVOS 

FINANCEIROS  

Considerando a teoria de pecking order, deduzimos que as empresas públicas procuram 

maximizar a performance financeira medida pela rentabilidade líquida do activo total 

quando preferem atingir os objectivos financeiros em detrimento dos objectivos sociais, 

ao maximizar o lucro operacional e reduzir o endividamento de curto prazo ou o 

endividamento total. 

7.4.2. TEORIA DE PECKING ORDER 

A hipótese de pecking order explica a relação inversa entre a rentabilidade e o nível do 

endividamento, reflectindo menos necessidade de recorrer a fundos externos. 

Empresas que libertam maior volume de cash-flow tendem a apresentar níveis de 

endividamento mais reduzidos (Bastos et al., 2009, p. 51-52). 

7.4.3. ESPECIFICAÇÃO DO MODELO  

A primeira equação de regressão do modelo de avaliação da performance financeira 

considera a rentabilidade líquida do activo total depende da rentabilidade operacional 
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do activo total e o endividamento de curto prazo ou o endividamento total. A expressão 

analítica é a seguinte:  

λi,t = β0 + β1X1,t + β2lnX2,t + ԑi,t           β0 > 0,  β1 > 0,  β3 < 0  

Onde: 

 β0 : intercepto 

 X1,t : Rentabilidade operacional do activo 

 β1 : peso da variável X1,t   

 ln X2,t : logaritmo do endividamento de curto prazo ou endividamento total 

 β2 : peso da variável X2,t   

 ԑi, : perturbação estocástica  

 λi,t : performance financeira medida pela rentabilidade líquida do activo 

A performance financeira, definida como λ, mede a capacidade da empresa de utilizar 

a eficiência dos activos para gerar ganhos operacionais, representados por RL / AT. Os 

coeficientes β são os parâmetros a estimar, β0 é o valor da constante e os coeficientes 

β1 e β2 representam o efeito sobre a performance financeira da variação de cada uma 

das variáveis independentes. O i representa as observações de todos os sectores (i = 

1, 2,… 54, 60, 72 e 78) e t cada um dos anos da amostra (t = 1, 2,… 6). 
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8. ANÁLISE E TRATAMENTO DE DADOS 

Foram analisados dois modelos de avaliação da performance financeira das empresas 

públicas. O sector dos transportes foi desagregado em subsectores e a separou-se o 

sector de energia e águas. A razão prende-se da necessidade de afastar o encobrimento 

de resultados de um sub sector e do seu impacto isolado no comportamento da 

performance financeira das empresas públicas do sector em análise. 

8.1. MODELO DA PERFORMANCE CONSIDERANDO O ENDIVIDAMENTO DE 

CURTO PRAZO 

8.1.1. ANÁLISE DE RESULTADOS 

Os resultados revelaram uma média positiva da rentabilidade líquida, da rentabilidade 

operacional do activo, do endividamento de curto prazo e do endividamento total com 

4,52%, 0,07%, 59,62% e 72,24%, respectivamente, num conjunto de 78 observações, 

no período de 2012 a 2017. A faixa média da rentabilidade financeira encontrada está 

em linha com o estudo realizado pelo Walstedt (1980), Trebat (1980), Vintilă e Nenu 

(2015). Os resultados do endividamento de curto prazo corroboram com os apurados 

por Grzebieluckas et al. (2008), Baum et al. (2006). 

A rentabilidade do activo total obteve valor máximo de 55,88%, o grau de endividamento 

de curto prazo foi de 282,18% e o do endividamento total foi de 287,52%, conforme a 

tabela 7. Grzebieluckas et al. (2008) obteve um máximo de 13,94% e de 213,51% da 

rentabilidade do activo e do endividamento de curto prazo, respectivamente. 

Tabela 8 - Estatística descritiva; resumo por ano  

 

Variáveis Obs Média 
Desvio 
padrão Min Max 

RLAT 78 4,52% 0,6894 -122,69% 582,03% 

ROAT 78 0,07% 0,1961 -122,70% 55,88% 

Endividamento de curto 
prazo 78 59,62% 0,5152 14,30% 282,18% 

Endividamento total 78 72,24% 0,5233 14,62% 287,52% 
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A média da rentabilidade operacional do activo total foi negativa nos anos de 2014, 2015 

e 2017. O endividamento de curto prazo foi positivo em todos os sectores, conforme a 

ilustração 4. A desaceração da rentabilidade operacional do activo e aceleração do 

endividamento de curto prazo nos anos de 2014, 2015 e 2017, representa a relação 

conseguida nos estudos realizados por Myers e Majluf (1984), Baskin (1989). 

 
Ilustração 4 - Estatística descritiva por ano.  

Quando se analisam os sectores da administração pública, agricultura, comunicação, 

energia, águas, geologia e minas, transportes no domínio ferroviário e rodoviário, 

constata-se que a média da rentabilidade operacional foi negativa, conforme a ilustração 

5. Os resultados assemelham-se ao trabalho realizado pelo Podilchuk (2013). 
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Ilustração 5 - Estatística descritiva por sector de actividade.  

 
Comportamento anual da rentabilidade e do endividamento 

Em termos globais, a rentabilidade líquida do activo total média anual dos seis anos (6) 

analisados foi positiva, com 4,52%, seguida do valor de 0,07%, relativo à rentabilidade 

operacional do activo, conforme mostra a tabela 8, (Ahkam e Alom, 2019). A 

rentabilidade líquida do activo total foi negativa em 2013, 2014, 2015 e 2017, enquanto 

a rentabilidade operacional do activo total apresentou resultados negativos em 2014, 

2015 e 2017, (World Bank, 2014).  

Em termos da dívida de curto prazo, o valor médio foi de 59,62%, um máximo de 68,98% 

em 2012 e um mínimo de 48,53% (Song, 2005) observado em 2016.  
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Tabela 9 - Estatística resumo da rentabilidade e do endividamento 

Anos RLAT ROAT 
Endividamento de 

curto prazo 
Endividamento total 

2012 42,67% 2,43% 60,29% 73,66% 

2013 -1,34% 1,26% 58,21% 68,49% 

2014 -3,34% -0,77% 68,98% 83,78% 

2015 -10,05% -5,00% 62,32% 74,24% 

2016 4,17% 7,63% 48,53% 63,41% 

2017 -4,97% -5,14% 59,41% 69,85% 

Média Total 4,52% 0,07% 59,62% 72,24% 

Máximo 42,67% 7,63% 68,98% 83,78% 

Mínimo -10,05% -5,14% 48,53% 63,41% 

                           

 

 
Ilustração 6 - Evolução da ROAT e Endividamento de curto prazo.  

 

 
Comportamento da rentabilidade e o endividamento por sector 

Os resultados ilustram que os sectores da agricultura, administração pública, geologia 

e minas, transportes nos domínios ferroviário e rodoviário, águas, comunicação social e 

energia alcançaram piores rendimentos líquidos, enquanto os sectores das pescas e do 

comércio se destacaram pelo rendimento líquido positivo no período em análise, 

conforme a tabela 9, Kim (1981), Trebat (1980), Funkhouser e MacAvoy (1979), Gama 

(2015). 

Em termos da dívida, os sectores da agricultura, comércio, administração pública, 

energia, transportes nos domínios aeroportuário e rodoviário apresentaram um grau de 

endividamento de curto prazo e total acima de 50%, (Brito et al., 2007).  

60,29%
58,21%

68,98%

62,32%

48,53%

59,41%

-20,00%

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

2012 2013 2014 2015 2016 2017

RLAT ROAT Endividamento m/l prazo Endividamento de curto prazo



Modelos de Avaliação da Performance Financeira das Empresas Públicas 

Ndongala Manuel João Garcia   137 

Em termos de rentabilidade operacional, o sector do comércio alcançou cerca de 

21,29% positivos, seguido pelos transportes com 12,04% e pelas pescas com 3,88%. O 

endividamento de curto prazo e o endividamento total foram mais elevados no sector da 

agricultura, com 177,15% e 189,64% (Oliveira et al., 2012), respectivamente.  

 

Tabela 10 - Rentabilidade e endividamento por sector 

Sectores RLAT ROAT 
Endividamento de 

curto prazo 
Endividamento total 

Administração Pública -12,14% -23,10% 84,29% 85,40% 

Agricultura -13,35% -7,72% 177,15% 189,64% 

Comunicação Social -3,67% -3,07% 34,31% 37,86% 

Comércio 17,32% 21,29% 69,83% 70,07% 

Energia -1,42% -1,65% 65,75% 68,72% 

Geologias e Mina -11,18% -9,67% 36,75% 43,54% 

Pescas 1,20% 3,88% 26,34% 28,83% 

Petróleos 98,67% 8,89% 30,18% 78,31% 

Transportes Aéreo portuário 0,96% 11,29% 77,98% 81,22% 

Transportes Ferroviário -1,77% -1,77% 29,78% 31,67% 

Transportes Portuário 2,29% 8,56% 29,48% 40,03% 

Transportes rodoviário -12,20% -6,03% 69,58% 101,26% 

Águas -5,90% -0,06% 43,69% 82,57% 

Média Total 4,52% 0,07% 59,62% 72,24% 

Máximo 98,67% 21,29% 177,15% 189,64% 

Mínimo -13,35% -23,10% 26,34% 28,83% 

             

 
 
Modelo do índice de (in)solvência 

Os resultados revelaram insolvência financeira, considerando o índice de Altman face 

ao limite estabelecido de 1,23 pontos. O índice de Kanitz, com limite de 0,5 pontos, e o 

índice de Springate, com 0,862 pontos, apresentaram solvência financeira em todos os 

sectores no período em análise, conforme mostra a tabela 11. 

Tabela 11 - Índice de insolvência 

Variáveis Obs Média Desvio padrão Mín Máx 

Ind_Altman 78 -0,065 1,4305 -4,3228 8,500 

Ind_Springate 78 2,214 1,2824 0,5687 7,938 

Indi_Kanitz 78 1,165 4,3744 -5,1164 3,723 
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Evolução média anual do índice de (in)solvência 

As pontuações máximas obtidas nos índices de Altman, Kanitz, e Springate foram, 

respectivamente, de 0,339 (em 2012), 6,1 (em 2012) e 2,483 (em 2017). O índice de 

Altman indicou, em todos os sectores, uma situação de insolvência financeira, enquanto 

os índices de Springate e de Kanitz revelaram solvência financeira, conforme a tabela 

11. Os resultados assemelham-se ao estudo realizado pelo Mičudová, (2013), Sajjan 

(2016). 

Tabela 12 - Evolução média anual do índice de (in)solvência 

Anos Ind_Altman Ind_Springate Indi_Kanitz 

2012 0,339 2,211 6,100 

2013 -0,232 1,982 5,650 

2014 -0,085 2,351 4,969 

2015 -0,390 1,862 5,217 

2016 0,236 2,397 1,179 

2017 -0,257 2,483 3,619 

Média Total -0,065 2,214 1,165 

Máximo 0,339 2,483 6,100 

Mínimo -0,390 1,862 1,179 

                            

 
Índice de (in)solvência por sector de actividade 

Os resultados encontrados destacaram uma posição de solvência financeira no sector 

dos petróleos, que obteve 1,7586 pontos positivos de acordo com o índice de Altman. 

O índice de Springate apresentou uma posição de solvência em todos os sectores, 

tendo atingido o ponto mais alto no sector dos petróleos, com 4,063 pontos positivos, e 

o mais baixo na agricultura, com 1,118 pontos positivos, (Ally e Bwana, 2019), 

conforme a tabela 13. 

O índice de Kanitz obteve o seu máximo no sector da comunicação social e o mínimo 

na agricultura, com 7,5673 pontos positivos e 1,5195 pontos negativos, em posições de 

solvência e de insolvência, respectivamente. A trajectória dos resultados encontrados 

comunga com os trabalhos realizados por Rezende et al. (2014). 
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Tabela 13 - (In)solvência por sector de actividade  

Sectores Ind_Altman Ind_Springate Indi_Kanitz 

Administração Pública 0,1538 2,5532 6,6272 

Agricultura -1,1782 1,3614 -1,5195 

Comunicação Social -0,4004 1,8713 7,5673 

Comércio 0,8294 2,5154 6,9830 

Energia -0,2525 1,5784 2,9509 

Geologias e Mina -1,1200 1,1179 2,3357 

Pescas -0,1383 2,8510 5,7249 

Petróleos 1,7586 4,0633 3,7367 

Transportes Aéreo portuário 0,8255 2,6818 5,8533 

Transportes Ferroviário -0,8153 1,4884 5,6434 

Transportes Portuário 0,0357 3,2689 6,0328 

Transportes rodoviário -0,2785 1,6505 1,0266 

Águas -0,2651 1,7835 64,8987 

Média Total -0,0650 2,2142 11,6532 

Máximo 1,759 4,063 64,899 

Mínimo -1,178 1,118 -1,519 

                        

 
Índice de (in)solvência e a rentabilidade 

O índice de insolvência de Altman registou 0,339 e 0,236 pontos positivos como reflexo 

da dinâmica do resultado operacional e do resultado líquido verificados no final de 2012 

e 2016, respectivamente, embora indicando insolvência. Os índices de Kanitz e de 

Springate evidenciaram uma posição de solvência em todos os anos, conforme a tabela 

14, (FOO e Pathak, 2019), Bărbuță-Mișu e Madaleno (2020). 

 

Tabela 14 - Estatística resumo da rentabilidade e da (in)solvência por sector 

Anos RLAT ROAT Ind_Altman Ind_Springate Indi_Kanitz 

2012 42,67% 2,43% 0,339 2,211 6,100 

2013 -1,34% 1,26% -0,232 1,982 5,650 

2014 -3,34% -0,77% -0,085 2,351 4,969 

2015 -10,05% -5,00% -0,390 1,862 5,217 

2016 4,17% 7,63% 0,236 2,397 1,179 

2017 -4,97% -5,14% -0,257 2,483 3,619 

Média Total 4,52% 0,07% -0,065 2,214 1,165 

Máximo 42,67% 7,63% 0,339 2,483 6,100 

Mínimo -10,05% -5,14% -0,390 1,862 1,179 

               

 



Modelos de Avaliação da Performance Financeira das Empresas Públicas 

Ndongala Manuel João Garcia   140 

Índice de (in)solvência e a rentabilidade por sector de actividade 

O pior registo relativo ao índice de Altman recaiu no sector da agricultura, com 1,1782 

pontos negativos, embora a média global de todos os sectores exponha uma situação 

de insolvência financeira, conforme mostra a tabela 15, (Rocha, 2014), Bărbuță-Mișu e 

Madaleno (2020). 

Tabela 15 - Resumo da rentabilidade e da (in)solvência por sector 

Sectores RLAT ROAT Ind_Altman Ind_Springate Indi_Kanitz 

Administração Pública -12,14% -23,10% 0,1538 2,5532 6,6272 

Agricultura -13,35% -7,72% -1,1782 1,3614 -1,5195 

Comunicação Social -3,67% -3,07% -0,4004 1,8713 7,5673 

Comércio 17,32% 21,29% 0,8294 2,5154 6,9830 

Energia -1,42% -1,65% -0,2525 1,5784 2,9509 

Geologias e Mina -11,18% -9,67% -1,1200 1,1179 2,3357 

Pescas 1,20% 3,88% -0,1383 2,8510 5,7249 

Petróleos 98,67% 8,89% 1,7586 4,0633 3,7367 

Transportes Aéreo portuário 0,96% 11,29% 0,8255 2,6818 5,8533 

Transportes Ferroviário -1,77% -1,77% -0,8153 1,4884 5,6434 

Transportes Portuário 2,29% 8,56% 0,0357 3,2689 6,0328 

Transportes rodoviário -12,20% -6,03% -0,2785 1,6505 1,0266 

Águas -5,90% -0,06% -0,2651 1,7835 64,8987 

Média Total 4,52% 0,07% -0,0650 2,2142 11,6532 

Máximo 98,67% 21,29% 1,759 4,063 64,899 

Mínimo -13,35% -23,10% -1,178 1,118 -1,519 

            

 
Índice de (in)solvência e o endividamento 

Os resultados revelaram um índice de Altman positivo, com 0,339 pontos em 2012 e 

0,236 pontos no final de 2016, enquanto em 2014 o valor máximo do endividamento de 

curto prazo atingiu 68,98% e o endividamento total chegou aos 83,78%, conforme a 

tabela 16, (FOO e Pathak, 2019).  
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Tabela 16 - Resumo do endividamento e da (in)solvência 

Anos 
Endividamento 
de curto prazo 

Endividamento 
total 

Ind_Altman Ind_Springate Indi_Kanitz 

2012 60,29% 73,66% 0,339 2,211 6,100 

2013 58,21% 68,49% -0,232 1,982 5,650 

2014 68,98% 83,78% -0,085 2,351 4,969 

2015 62,32% 74,24% -0,390 1,862 5,217 

2016 48,53% 63,41% 0,236 2,397 1,179 

2017 59,41% 69,85% -0,257 2,483 3,619 

Média Total 59,62% 72,24% -0,065 2,214 1,165 

Máximo 68,98% 83,78% 0,339 2,483 6,100 

Mínimo 48,53% 63,41% -0,390 1,862 1,179 
                    

 
Índice de (in)solvência e o endividamento por sector de actividade 

Os resultados indicaram um registo de 1,7586 pontos positivos observado no índice de 

Altman, no sector dos petróleos, que evidenciou um nível de concentração de 30,18% 

da dívida de curto prazo e de 78,31% do endividamento total. O sector da agricultura 

evidenciou um maior peso da dívida, com cerca de 177,15% na dívida de curto prazo e 

189,64% no endividamento total, (Bărbuță-Mișu e Madaleno, 2020), conforme a tabela 

17. 

Tabela 17 - Resumo do endividamento e da (in)solvência por sector 

Sectores 
Endividamento 
de curto prazo 

Endividamento 
total 

Ind_Altman Ind_Springate Indi_Kanitz 

Administração Pública 84,29% 85,40% 0,1538 2,5532 6,6272 

Agricultura 177,15% 189,64% -1,1782 1,3614 -1,5195 

Comunicação Social 34,31% 37,86% -0,4004 1,8713 7,5673 

Comércio 69,83% 70,07% 0,8294 2,5154 6,9830 

Energia 65,75% 68,72% -0,2525 1,5784 2,9509 

Geologias e Mina 36,75% 43,54% -1,1200 1,1179 2,3357 

Pescas 26,34% 28,83% -0,1383 2,8510 5,7249 

Petróleos 30,18% 78,31% 1,7586 4,0633 3,7367 

Transportes Aéreo portuário 77,98% 81,22% 0,8255 2,6818 5,8533 

Transportes Ferroviário 29,78% 31,67% -0,8153 1,4884 5,6434 

Transportes Portuário 29,48% 40,03% 0,0357 3,2689 6,0328 

Transportes rodoviário 69,58% 101,26% -0,2785 1,6505 1,0266 

Águas 43,69% 82,57% -0,2651 1,7835 64,8987 

Média Total 59,62% 72,24% -0,0650 2,2142 11,6532 

Máximo 177,15% 189,64% 1,759 4,063 64,899 

Mínimo 26,34% 28,83% -1,178 1,118 -1,519 
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Resultados da regressão sem cortes de outliers 

O modelo proposto procura medir a performance financeira das empresas públicas 

recorrendo às variáveis rentabilidade líquida do activo total, rentabilidade operacional 

do activo total e endividamento de curto prazo ou endividamento total.  

Os resultados apresentados ilustram um modelo de regressão múltipla onde o 

endividamento de curto prazo e intercepto não foram estatisticamente significantes, 

excepto a rentabilidade operacional do activo total. A variação total da performance 

financeira foi explicada em média pelo comportamento da rentabilidade operacional e 

endividamento de curto prazo na ordem de 16,83%, conforme a ilustração 7, (Gujarati, 

2008). 

 
Ilustração 7 - Modelo de regressão da rentabilidade líquida.  

 
Análise gráfica das variáveis explicativas 

Rentabilidade operacional e o endividamento 

A rentabilidade operacional do activo apresentou valores mais concentrados ao ponto 

zero com uma menor dispersão, embora tenha denotado dois valores mais afastados 

dos demais, como se vê na ilustração 8. Foram identificados quatro valores mais 

afastados da variável explicativa endividamento face à variável explicada (Chatterjee e 

Hadi, 1986).  
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Ilustração 8 - Rentabilidade líquida e operacional (esq.) e o endividamento de curto prazo (dir.).  

 

Detecção e análise de outliers 

Teste de Rstudent 

O resultado evidenciou o valor de r estudentizado mais afastado do ponto 3 no sector 

dos petróleos em 2012, (Belsley, Kuh e Welsch, 2004). 

 
Ilustração 9 - Detecção de outliers studentizado (Rstudent).  

 

Teste de leverage 

Os resultados revelaram que os sectores da agricultura, de 2012 a 2014, da 

administração pública, em 2015 e 2017, e do comércio, em 2015 e 2016, apresentaram 

valores críticos com leverage acima de 0.07692, com um total de sete observações, 

conforme mostra a ilustração 10, (Hoaglin e Welsch, 1978). 

 

 
Ilustração 10 - Detecção de outliers.  
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Teste de Cook 

Os resultados apontam três observações críticas nos sectores da administração pública, 

em 2015 e 2017, e dos petróleos, em 2012, que podem alterar os coeficientes de 

regressão quando forem omissas no modelo (ilustração 11), Hair, (2005). 

 

 
Ilustração 11 - Detecção de outliers cooks. 

 
Teste de Dfbetak 

Os resultados indicaram três observações com possibilidade de influenciar os 

coeficientes de regressão nos sectores da administração pública, em 2015 e 2017, e 

dos petróleos, em 2012 (ilustração 12), Hair, (2005). 

 
Ilustração 12 - Detecção de outliers Dfbetas.  

 
Análise de outliers por sector 

Os sectores da agricultura, administração pública, comércio e petróleos apresentaram 

valores críticos no conjunto das 78 observações da amostra: a agricultura no período de 

2012 a 2014, a administração pública em 2015 e 2017, o comércio em 2015 e 2016 e 

os petróleos em 2012, conforme se pode ver na tabela 18, (Chatterjee e Hadi, 1986; 

Baum et  al., 2006).  
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Tabela 18 - Sectores com valores atípicos 

Sectores  Anos 

Agricultura 2013 

Agricultura 2014 

Agricultura  2012 

Administração Pública 2017 

Administração Pública 2015 

Petróleos 2012 

Comércio 2015 e 2016 

                                                   

 
Valores críticos da rentabilidade operacional e endividamento de curto prazo 

A variável rentabilidade operacional do activo apresentou dois valores extremos no 

sector da administração pública, com 0,4696 e 1,2270 no final de 2015 e 2017, 

respectivamente. O sector dos petróleos apresentou o valor de 5,820 no final de 2012 

(ilustração 13), (Zhang, 2019). 

  
Ilustração 13 - Valores críticos da rentabilidade operacional e endividamento de curto prazo. 

 
Identificação do modelo funcional 

Rentabilidade operacional do activo e endividamento de curto prazo 

A ilustração 14 aponta duas possibilidades de modelos funcionais adaptáveis à variável 

rentabilidade operacional do activo, a inversa ou a identidade. Para a variável 

endividamento de curto prazo, o logaritmo ou a raiz quadrada, (Li, 2018), Gujarati e 

Porter (2008), Chatterjee e Hadi (1986). 
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Ilustração 14 - Modelo funcional da rentabilidade operacional (esq.) o endividamento a (dir.). 

 
Normalidade dos resíduos 

A variável explicativa endividamento de curto prazo foi transformada em log para 

assegurar a hipótese de normalidade, com excepção da rentabilidade líquida e da 

rentabilidade operacional do activo, pois não há logaritmo para valores negativos e os 

sinais das mesmas variáveis têm um significado crucial no comportamento na proposta 

do modelo da performance financeira das empresas. 

A amostra também sofreu algum ajustamento devido à remoção de dados críticos 

observados no sector dos transportes no domínio rodoviário em 2012, 2013 e 2015; no 

domínio ferroviário em 2013, 2014 e 2016; no domínio aeroportuário em 2016 e 2017; 

na geologia e minas em 2013, 2014 e 2015; na energia de 2012 a 2015; nas águas em 

2014; na comunicação social em 2012; no comércio em 2015 e 2016; na administração 

pública em 2015 e 2017; nos petróleos em 2012 e 2017, Chatterjee e Hadi (1986) 

Belsley, Kuh e Welsch, (2004).  

 

 
Ilustração 15 - Normalidade dos resíduos. 
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Teste de normalidade  

Após a remoção de valores críticos, as variáveis endividamento de curto prazo e 

rentabilidade operacional foram normalizadas, tendo alcançado um valor probabilístico 

p superior ao nível de significância de 0,05 (ilustração 16), (Li, 2018), Bueno (2008). 

 
Ilustração 16 - Teste de normalidade.  

 
 

 
Ilustração 17 - Filtro de resíduos.  

 
Estimação da regressão normalizada com cortes de outliers 

Cook e Weisberg (1982) sugere a identificação, o exame dos pontos influentes e atípicos 

para de seguida estimar o modelo de regressão. Conforme mostra a ilustração 18, os 

resultados indicam que as variáveis rentabilidade operacional e endividamento de curto 

prazo foram estatisticamente significantes, seguidas do intercepto no modelo. Os 

resultados revelaram ainda que cerca de 84,26% da variação total da performance 

financeira das empresas públicas foram explicados em média pelo comportamento da 

rentabilidade operacional e do endividamento de curto prazo. 

A performance financeira apresentou uma relação positiva com a rentabilidade 

operacional do activo, tendo alcançado um coeficiente angular de 0,8898, e negativa 

em relação ao endividamento de curto prazo, na ordem de 0,0243. O teste F global 
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evidencia a rejeição da hipótese nula dos coeficientes angulares sejam iguais a zero, 

visto que o benefício de dúvida de 0,05 supera o valor probabilístico p = 0,00. 

 
Ilustração 18 - Regressão normalizada.  

 
Os resultados apresentados na ilustração 19 espelham o comportamento da recta de 

regressão e a prevalência de alguma dispersão no intervalo de 0.75 a 1.  

 
Ilustração 19 - Ajuste na recta da distribuição normal. 

 
Teste de homocedasticidade 

Os resultados indicam a não rejeição da hipótese de que a variância de resíduos seja 

homogénea para o nível de significância de 0,05, comparando com o valor de 

probabilidade p = 0,0908 (ilustração 20), (Li, 2018), Breusch e Pagan (1980), o Cook e 

Weisberg (1983). 
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Ilustração 20 - Matriz da homocedasticidade.  

 
Teste de heterocidasticidade  

Os resultados revelaram que não pode ser rejeitada para o nível de significância de 0,05 

face ao valor probabilístico p = 0,3328, o teste da hipótese subjacente de não verificação 

da heterocidasticidade, (ilustração 21), (Li, 2018; Breusch e Pagan, 1980). 

 

 
Ilustração 21 - Teste de heterocidasticidade.  

 
Teste de multicolinearidade  

Os resultados indicam que os valores do variance inflation factor (VIF) relativos às 

variáveis endividamento de curto prazo e rentabilidade operacional do activo se situam 

abaixo de 10, conforme mostra a ilustração 22, Gurajati e Porter (2008). 

 

 
Ilustração 22 - Variance inflation factor.  
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Correlação 

A performance financeira medida pela rentabilidade líquida do activo total evidenciou ter 

uma relação positiva com a rentabilidade operacional do activo total e negativa com o 

endividamento de curto prazo, corroborando com mesma visão do Baskin (1989), 

Perobelli e Famá (2003), Grzebieluckas et al., (2008), Isik (2016), conforme mostra a 

ilustração 23.  

 
Ilustração 23 - Matriz da correlação. 

 
Teste de linearidade 

Rentabilidade operacional do activo total e endividamento de curto prazo 

Os resultados apresentados na ilustração 24 revelaram um comportamento positivo 

linear da rentabilidade operacional. O comportamento do endividamento de curto prazo 

logaritmizado foi negativo, (Li, 2018). 

  
Ilustração 24 - Linearidade da rentabilidade operacional (esq.) e do endividamento (dir.). 

 
Relação entre rentabilidade e endividamento de curto prazo 

Os resultados indicaram um comportamento linear positivo entre a performance 

financeira medida pela variável rentabilidade líquida e a rentabilidade operacional. Por 

sua vez, a variável endividamento de curto prazo obteve uma relação negativa em 

relação à performance financeira, conforme mostra a ilustração 25. 
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Ilustração 25 - Relação entre a rentabilidade e o endividamento de curto prazo. 

 
Normalidade das variáveis explicativas 

Rentabilidade operacional e endividamento de curto prazo 

Os resultados indicaram que a rentabilidade operacional segue o comportamento de 

uma distribuição normal, como se observa pelo valor de 2,931, alcançado no teste de 

Jarque-Bera, (Bueno, 2008), (ilustração 26) 

 

 
Ilustração 26 - Normalidade da rentabilidade operacional. 

 
O comportamento do endividamento de curto prazo logaritmizado foi similar a uma 

distribuição normal, tendo-se verificado um valor de 3,327 no teste de Jarque-Bera 

(ilustração 27), (Li, 2018). 
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Ilustração 27 - Normalidade do endividamento.  

 
Teste de especificação do modelo 

Os resultados revelaram significância estatística da variável “hat”, enquanto a variável 

“hatsq”, com 0,335, não foi significativa para o nível de 0,05. Considerando os resultados 

obtidos, o modelo proposto encontra-se correctamente especificado, conforme mostra 

a ilustração 28), (Wooldridge, 2012; Rozenbaum, 2009). 

 
Ilustração 28 - Especificação do modelo. 

 
Teste de variáveis omitidas 

Os resultados encontrados no teste de Ramsey indicaram falha na rejeição da hipótese 

nula de evidência de variáveis omitidas no modelo, pois o valor do nível de significância 

de 0,05 foi inferior ao valor probabilístico p = 0,3663, de acordo com a ilustração 29, 

(Hair et al., 2006). 
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Ilustração 29 - Teste de variáveis omitidas.  

 
Teste de independência do modelo 

Os resultados revelaram um valor de 1,6987 no teste de Durbin-Watson. Considerando 

a tabela, o limite inferior (dU) tem o valor de 1,4402 e o limite superior (dL) de 1,6750. 

Neste contexto, não se pode rejeitar a hipótese nula, face ao nível de significância de 

0,05, conforme se mostra na ilustração 30 (Stanford University, s.d.), Wooldridge, 

(2012). 

 

 
Ilustração 30 - Teste de independência.  

 
Teste de Chow 

O teste de Chow preconiza uma selecção entre dois modelos, pooled ou fixo. O modelo 

pooled assume que todos os coeficientes são constantes ao longo do tempo e entre 

indivíduos (sectores), e a sua forma de estimação obedece ao método dos Mínimos 

Quadrados Ordinários (MQO). Os sinais da rentabilidade operacional do activo e do 

endividamento de curto prazo foram consistentes, mas apenas a rentabilidade 

operacional do activo foi estatisticamente significativa. 

Os resultados indicaram um valor probabilístico p = 0,1596, superior ao nível de 

significância de 0,05, o que ilustra a não rejeição do modelo pooled, conforme se 

comprova pela ilustração 31. Concluímos assim que o modelo pooled é preferível, em 

detrimento do modelo fixo, (Prates e Serra, 2009). 
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Ilustração 31 - Especificação do modelo.  

 

 
Teste LM de Breusch-Pagan  

O teste LM de Breusch-Pagan preconiza uma selecção entre modelo pooled ou 

aleatório, (Wooldridge, 2012). Os resultados evidenciaram a rejeição da hipótese nula 

para o nível de significância de 0,05 face ao valor probabílistico p = 0,1371. Concluímos 

assim que o modelo pooled é preferível, em detrimento do aleatório, (ilustração 32), 

(Prates e Serra, 2009). 

As variáveis rentabilidade operacional e endividamento de curto prazo explicaram a 

variação total da performance financeira medida pela rentabilidade líquida do activo total 

dentro do grupo na ordem de 76,69%, entre grupos com 91,70% e ao todo cerca de 

84,56%. Os sinais dos coeficientes foram consistentes, mas somente a rentabilidade 

operacional do activo foi estatisticamente significante. 
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Ilustração 32 - Teste de LM de Breusch-Pagan.  

 

Teste de Hausman  

O teste de Hausman expõe como hipótese nula o modelo aleatório em detrimento do 

modelo fixo. O valor probabílistico p = 0,6436 é superior ao nível de significância de 

0,05, o que demonstra falha na rejeição da hipótese nula, portanto, o modelo aleatório 

é o mais indicado no estudo, (Wooldridge, 2012; Prates e Serra, 2009; Vijayamohanan, 

2016), (ilustração 33). 

 
Ilustração 33 - Teste de Hausman.  
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Análise estrutural dos sectores 

O intercepto varia entre os sectores 

A hipótese assume que o valor do intercepto varia entre os sectores e que o 

comportamento dos coeficientes angulares da rentabilidade operacional do activo e do 

endividamento de curto prazo se mantêm constantes ao longo do tempo.  

Os resultados mostram que o nível de significância de 0,05 é ligeiramente superior ao 

valor probabílistico p = 0,0460, ou seja, não se pode afirmar seguramente que o 

intercepto varia entre os sectores e que o comportamento dos coeficientes das variáveis 

explicativas se mantém razoavelmente constante ao longo dos anos. O sector dos 

transportes no domínio aeroportuário foi estatisticamente significante, conforme se 

verifica pela ilustração 34, (Vijayamohanan, 2016) 
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Ilustração 34 - Efeito sectorial.  

 
O intercepto varia ao longo dos anos 

Os resultados indicam a rejeição da hipótese nula para o nível de significância estatística 

de 5%, por este ser inferior ao valor probabílistico p = 0,9571, ou seja, rejeita-se a 

hipótese de os coeficientes angulares serem constantes, mas o intercepto varia ao longo 

do tempo (anos), Vijayamohanan (2016), conforme mostra a ilustração 35. 
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Ilustração 35 - Efeito do índice de insolvência ao longo do tempo.  

 
O intercepto varia entre os sectores e ao longo do tempo 

Os resultados revelam a rejeição da hipótese nula quando se compara o valor 

probabilístico p = 0,2790 com o nível de significância estatística de 5%, ou seja, rejeita-

se a hipótese de os coeficientes angulares serem constantes, mas o intercepto varia 

com os sectores e ao longo do tempo (anos), Vijayamohanan (2016), conforme mostra 

a ilustração 36. 
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Ilustração 36 - Efeito do índice entre sectores e ao longo dos anos.  

 
Análise de percentis 

Nesta secção serão feitas análises de resultados para os percentis de ordem 10, 25, 50, 

75 e 90. O percentil de ordem 10 fornece os resultados para os sectores com os 10% 

das menores performances financeiras, enquanto o percentil de ordem 90 fornece os 

resultados para os sectores com os 90% de maior rentabilidade, conforme a 
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metodologia utilizada por Marioni, (2006), Rocha (2014), Fattouh et al. (2004), Margaritis 

e Psillak (2007).  

Os resultados indicaram que o impacto da rentabilidade operacional do activo sobre a 

rentabilidade líquida foi positivo e significativo para os percentis de ordem 10, 25, 50 e 

75. O endividamento de curto prazo foi estatisticamente significativo para o percentil de 

ordem 10. A análise dos coeficientes evidenciou que para uma variação de 1% da 

rentabilidade operacional, a performance financeira sofreu uma variação positiva de 

0,7966%, 0,8969%, 0,9586%, 0,9739% e 1,0240% nos percentis 10, 25, 50, 75 e 90, 

respectivamente, (Ha, Thi Viet et al., 2019). 

Os resultados indicaram ainda que o efeito da rentabilidade operacional do activo foi 

relativamente maior nos sectores de maior performance financeira, com os maiores 

impactos nos percentis de ordem 50 e 75, (Rocha, 2014), (ilustração 37). 

 

 
Ilustração 37 - Modelo OLS e a regressão do percentil.  

 
Análise gráfica de percentis 

Os resultados revelaram que o comportamento da rentabilidade operacional do activo 

se estendeu razoavelmente acima da banda de confiança de 5%, evidenciando a 

presença de valores extremos na amostra, conforme se vê na ilustração 38. 
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Ilustração 38 - Análise do percentil da rentabilidade operacional.  

 
A ilustração 39 mostra uma ligeira oscilação do comportamento do endividamento de 

curto prazo acima da banda de confiança de 5%, evidenciando a presença de valores 

extremos na amostra.  

 

 
Ilustração 39 - Análise do percentil da rentabilidade operacional.  

 

Análise anual do percentil de ordem 10 

Os resultados apurados mostraram que o endividamento de curto prazo foi 

estatisticamente insignificante em todos os anos, ao contrário da significância da 

rentabilidade operacional do activo (ilustração 40). A relação entre as duas variáveis e 

a performance financeira foi positiva e negativa, respectivamente.  
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A análise dos coeficientes evidenciou que perante uma variação de 1% da rentabilidade 

operacional, a rentabilidade líquida do activo sofre uma variação positiva de 0,8456%, 

contra uma variação negativa de 0,0501% do endividamento de curto prazo no percentil 

de ordem 10. Cerca de 10% do peso das observações concentraram a variação total de 

67,94% da performance financeira explicada pela variação média positiva e significativa 

da rentabilidade operacional do activo, e por uma variação média negativa, mas não 

significativa, do endividamento de curto prazo, (Oliveira et al., 2012; Rahman et al., 

2020). 

 
Ilustração 40 - Regressão do percentil de ordem 10.  

 

Análise anual do percentil de ordem 25 

A variável endividamento de curto prazo não foi estatisticamente significante em 

comparação com a rentabilidade operacional do activo para explicar a performance 

financeira das empresas públicas. O endividamento de curto prazo foi negativo e a 

rentabilidade operacional do activo positiva em relação à performance financeira, 

conforme mostra a ilustração 41. 

Os resultados apurados dos coeficientes evidenciaram para uma variação de 1% da 

rentabilidade operacional, a performance financeira daria uma resposta positiva de 

0,7248%, e negativa de 0,0422% do endividamento de curto prazo, (Grzebieluckas et 

al., 2008).       
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Um quarto do peso das observações concentrou uma variação total de 52,17% da 

performance financeira explicada pela variação média positiva e significativa da 

rentabilidade operacional do activo e negativa do endividamento de curto prazo. 

 
Ilustração 41 - Regressão do percentil de ordem 25.  

 
Análise anual do percentil de ordem 50 

A variável endividamento de curto prazo não foi estatisticamente significante em 

comparação com a rentabilidade operacional do activo para explicar a performance 

financeira das empresas públicas, (ilustração 42). Os resultados revelam que uma 

mudança de 1% da rentabilidade operacional do activo afectaria a performance 

financeira das empresas públicas numa variação positiva de 0,9572%, seguida de uma 

variação negativa de 0,0278% do endividamento de curto prazo, (Ahmad et al., 2012). 

Cerca de 50% do peso das observações concentram uma variação total acima de 

37,49% da performance financeira das empresas públicas, explicada pela variação 

média positiva e significativa da rentabilidade operacional do activo e negativa do 

endividamento de curto prazo. 
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Ilustração 42 - Regressão do percentil de ordem 50.  

 
Análise anual do percentil de ordem 75 

A variável endividamento de curto prazo e a rentabilidade operacional do activo não 

foram estatisticamente significantes face ao nível de significância de 5%, (Rahman et 

al., 2020; Fattouh et al., 2004), considerando os resultados apresentados na ilustração 

43. 

A performance financeira sofre uma variação positiva de 1,3890% e de 0,0119% 

considerando uma variação unitária de 1% da rentabilidade operacional do activo e do 

endividamento de curto prazo, respectivamente. 

Na amostra, cerca de 75% do peso das observações concentraram uma variação total 

de 30,26% da performance financeira explicada pela variação média positiva e não 

significativa da rentabilidade operacional do activo e positiva e do endividamento de 

curto prazo. 
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Ilustração 43 - Regressão do percentil de ordem 75.  

 
Análise anual do percentil de ordem 90 

Os resultados revelam que o grau de endividamento e a rentabilidade operacional do 

activo foram estatisticamente significantes com registo de sinal positivo nos coeficientes 

das duas variáveis. A análise dos coeficientes evidenciou que com uma variação de 1% 

da rentabilidade operacional ocorreria uma variação positiva de 13,2748% e de 2,7549% 

do endividamento de curto prazo sobre a performance financeira, conforme mostra a 

ilustração 44. 

Na amostra, cerca de 90% do peso das observações concentraram uma variação total 

de 60,54% da performance financeira explicada pela variação média positiva e 

significativa da rentabilidade operacional do activo e positiva, mas significativa, do 

endividamento de curto prazo. Os resultados revelam a presença da teoria de trade –off 

que sustenta a relação positiva entre a performance financeira com o nível de 

endividamento, (Baum et al., 2006; Lara e Mesquita, 2008). 
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Ilustração 44 - Regressão do percentil de ordem 90.  

 
Análise do percentil por sector 

Análise do percentil de ordem 10  

O endividamento de curto prazo não foi capaz de explicar significativamente o 

comportamento da performance financeira quando se observa a significância positiva 

da rentabilidade operacional do activo por sector de actividade, (Alawwad, 2013), 

(ilustração 45).  

A análise dos coeficientes evidenciou que uma mudança de 1% da rentabilidade 

operacional do activo afectaria a performance financeira por uma variação positiva na 

ordem de 1,0059%, seguida da variação de 0,0244% do endividamento de curto prazo. 

Cerca de 10% do peso das observações concentraram uma variação total de 73,70% 

da performance financeira explicada pela variação média positiva e significativa da 

rentabilidade operacional do activo e positiva, mas não significativa, do endividamento 

de curto prazo, (Margaritis e Psillak, 2007; Lara e Mesquita, 2008). Os resultados do 

percentil de ordem 10, evidenciaram a presença teoria de trade – off, embora, o 

endividamento de curto prazo não foi considerado estatisticamente significante, mas 

regsitou-se uma polaridade positiva no seu coeficiente. 
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Ilustração 45 - Regressão do percentil de ordem 10 por sector.  

 
Os resultados evidenciaram sinal negativo da variável rentabilidade operacional do 

activo nos sectores da agricultura, energia, águas, pescas, petróleo, transportes nos 

domínios aeroportuário, ferroviário e portuário. A variável endividamento de curto prazo 

também obteve sinal positivo nos sectores da comunicação social, pescas, petróleos, e 

transportes nos domínios ferroviário e rodoviário. 

Análise sectorial do percentil de ordem 25 

A performance financeira teria sofrido variação positiva de 0,9863% e de 0,0033% fruto 

da mudança de 1% do coeficiente da rentabilidade operacional do activo e do 

endividamento de curto prazo, respectivamente, conforme mostra a ilustração 46. 

Na amostra, cerca de 25% do peso das observações concentraram a variação total de 

58,97% da performance financeira explicada pela variação média positiva e significativa 

da rentabilidade operacional do activo, mas não significativa do endividamento de curto 
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prazo, (Margaritis e Psillak, 2007). A polaridade do endividamento de curto prazo, foi 

positiva em relação à performance financeira que ilustra, mais uma vez, a teoria de trade 

–off. 

 
Ilustração 46 - Regressão do percentil de ordem 25 por sector.  

 
Análise sectorial do percentil de ordem 50 

A análise dos coeficientes evidenciou que uma mudança de 1% da rentabilidade 

operacional do activo afectaria por uma variação de 0,9916% a performance financeira, 

seguida de uma variação de 0,0036% do endividamento de curto prazo (ilustração 47). 

Os resultados revelam que cerca de 50% do peso das observações agregaram uma 

variação total acima de 62,42% da performance financeira das empresas públicas 

explicada pela variação média positiva e significativa da rentabilidade operacional do 

activo e negativa, mas não significativa, do endividamento de curto prazo. Os resultados 
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indicam que somente o sector dos petróleos foi estatisticamente significante em relação 

aos demais sectores, o que, revela a presença da teoria de trade - off. 

 
Ilustração 47 - Regressão do percentil de ordem 50 por sector.  

 
Análise sectorial do percentil de ordem 75 

A análise dos coeficientes evidenciou que com uma variação de 1% da rentabilidade 

operacional ocorreria uma variação positiva de 0,9779% da performance financeira, 

seguida de uma variação de 0,0146% do endividamento de curto prazo.  

Os resultados indicaram que, na amostra, cerca de 75% do peso das observações 

concentraram uma variação total de 75,94% da performance financeira explicada pela 

variação média positiva e significativa da rentabilidade operacional do activo e negativa, 

mas não significativa, do endividamento de curto prazo (ilustração 48). Os resultados 

revelaram em termos globais a presença da teoria de pecking order para o percentil de 

ordem 75, ou seja, quanto maior forem os rendimentos internos menor será o nível de 
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endividamento, mas foi o sector petrolífero que registou significância do endividamento 

de curto prazo comparativamente aos outros sectores, (Myers e Majluf, 1984; Fattouh, 

et al., 2004; Rahman et al., 2020).  

 
 

 
Ilustração 48 - Regressão do percentil de ordem 50 por sector.  

Análise sectorial do percentil de ordem 90 

Os resultados apurados espelham a significância da rentabilidade operacional do activo, 

com sinal negativo, seguida do endividamento de curto prazo, que se destaca pelo sinal 

positivo, (Fattouh et al., 2004), conforme comprova a ilustração 49. 

A análise dos coeficientes evidenciou que com uma variação de 1% da rentabilidade 

operacional do activo ocorreria uma variação negativa de 0,2513% da performance 

financeira, seguida de uma variação positiva de 0,3997% do endividamento de curto 

prazo.  

Cerca de 90% do peso das observações concentraram uma variação total de 88,69% 

da performance financeira consequência da variação média negativa de 0,2513% e 
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significativa da rentabilidade operacional do activo e uma positiva de 0,3997% do 

endividamento de curto prazo que também foi estatisticamente significativa. Os 

resultados sustentam a teoria de trade – off, o aumento do endividamento eleva os 

custos das dificuldades financeiras afectando a capacidade operacional, Modigliani e 

Miller (1958), Mietule e Klodāne (2016). 

 
Ilustração 49 - Regressão do percentil de ordem 90 por sector.  

 
Teste dos coeficientes de percentis 

Os resultados apresentados na ilustração 50 evidenciaram a rejeição da hipótese nula 

da variável rentabilidade operacional do activo para um nível de significância de 0,05 

comparado com o valor probabilístico p = 0,8546, ou seja, não se pode rejeitar a 

hipótese nula de existir diferenças entre os coeficientes dos percentis e que os efeitos 

são realmente diferentes entre sectores e ao longo do tempo, considerando o valor 

probabilístico p = 0,6986, (Girão, 2017). 
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Ilustração 50 - Teste de coeficientes de percentis por sector.  

Os resultados indicaram a rejeição da hipótese nula do endividamento de curto prazo 

para um nível de significância de 0,05 comparado com o valor probabilístico p = 0,2187, 

ou seja, não se pode rejeitar que há diferenças entre os coeficientes dos percentis e que 

os efeitos são realmente diferentes entre os sectores e ao longo do tempo, quando o 

valor probabílistico p = 0,3249 superou o mesmo nível de significância, (Girão, 2017), 

(ilustração 51). 

 

 
Ilustração 51 - Teste de coeficientes de percentis.  
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8.1.1.1. VERIFICAÇÃO DAS HIPÓTESES  

No teste da hipótese (H1), admitimos que performance financeira das empresas 

públicas medida pela rentabilidade líquida do activo total depende da rentabilidade 

operacional do activo e do endividamento de curto pazo. Os resultados indicam que a 

rentabilidade operacional do activo e o endividamento de curto prazo foram 

estatisticamente significativos face ao nível de significância () de 5%. Cerca de 84,26% 

de variação total da performance financeira foi explicada conjuntamente pelo 

comportamento da rentabilidade operacional e do endividamento de curto prazo. A 

correlação da performance financeira face a rentabilidade operacional do activo foi 

positiva com 0,9078 e negativa de 0,5452 em relação ao endividamento de curto prazo. 

Contudo, os resultados revelam falha na rejeição da hipótese nula (H1), (Titman e 

Wessels, 1988; Grzebieluckas et al., 2008). 

No teste da hipótese (H2), admitimos que a performance financeira das empresas 

públicas está negativamente relacionada com o endividamento de curto. Os resultados 

apresentados na ilustração 18 revelaram significância estatística face ao valor do 

benefício da dúvida () de 5% do endividamento de curto prazo logaritimizado 

(logEndCpPCA) sobre a performance financeira, tendo alcançado um sinal negativo, 

uma correlação de 0,5452 e um coeficiente angular de 0,0243. Este resultado 

sustentou a falha de rejeição da hipótese (H2) face ao nível de significância de 5%. Os 

resultados encontrados estão em linhas com os trabalhos realizados por Booth et al. 

(2001), Fama e French (1998). 

No teste da hipótese (H3), admitimos que a performance financeira das empresas 

públicas está positivamente relacionada com a rentabilidade operacional do activo. Os 

resultados encontrados, que incluem o sector petrolífero e a desagregação do sector 

dos transportes nos domínios ferroviário, rodoviário e aeroportuário, evidenciaram a 

significância estatística rentabilidade operacional do activo total (ROAT) sobre a 

performance financeira, tendo alcançado o coeficiente angular positivo de 0,8898. O 

grau de associação da rentabilidade operacional do activo face à performance financeira 

foi positivo. Outrossim, a rentabilidade operacional do activo foi estatisticamente 

significante face ao nível de significância de 5%, pelo que a hipótese (H3) não pode ser 

rejeitada, conforme se mostra na ilustração 18, (Kowalewski et al., 2010; Isik, 2016). 
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Os resultados das hipóteses (H2) e (H3) revelam a presença das premissas da teoria 

de pecking order, que assegura a relação inversa entre os fundos internos e o nível do 

endividamento, posição defendida por Myers e Majluf (1984), Bastos et al. (2009). 

No teste da hipótese (H4), admitimos que a performance financeira é mais influenciada 

pelo endividamento total do que pelo endividamento de curto prazo. Os resultados 

apresentados na ilustração 37 evidenciam a significância estatística () de 5% do 

endividamento de curto prazo (EndCpPCA), para o percentil de ordem 10, tendo 

alcançado o coeficiente angular de 0,1525 negativo. O endividamento total foi 

significativo, com 0,7580, 0,9011, 0,9569 e 0,9745 para os percentis de ordem 10, 25, 

50 e 75, respectivamente, (ilustração 85). 

No teste da hipótese (H5), admitimos que quanto maior for o impacto da rentabilidade 

operacional do activo e menor o endividamento de curto prazo, melhor será a 

performance financeira. Os resultados apresentados na ilustração 37 revelam que a 

rentabilidade operacional do activo total foi maior e mais significativa em relação ao 

endividamento de curto prazo, em termos anuais, para os percentis de ordem 50 e 75, 

face ao nível de significância estatística () de 5%.  

O efeito da rentabilidade operacional do activo sobre a performance financeira foi maior 

nos sectores de maior impacto, nos percentis de ordem 50 e 75, com coeficiente angular 

de 0,9586 e de 0,9739, respectivamente. Por outro lado, a rentabilidade operacional do 

activo total apresentou também um maior efeito nos sectores de menor performance 

financeira nos percentis de ordem 10 e 25, com coeficiente angular de 0,7966 e 0,8969, 

respectivamente, (Fattouh et al., 2004). 

Os resultados indicam que o efeito do endividamento de curto prazo sobre a 

performance financeira que obteve o coeficiente angular de 0,1525 negativo foi menor 

para os sectores de menor impacto, no percentil de ordem 10. Contudo, registámos 

falha na rejeição da hipótese nula (H5) que sustenta que quanto maior e mais 

significativa for a rentabilidade operacional do activo, maior será a performance 

financeira das empresas públicas, e menos significativo o endividamento de curto prazo 

para o nível de significância estatística () de 5% (ilustração 37). 

No teste da hipótese (H6), assumimos que os efeitos das variáveis não observáveis da 

rentabilidade operacional do activo e do endividamento de curto prazo ou total, captadas 

pelo intercepto da performance financeira nos diferentes sectores, mantém-se 
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constantes ao longo do tempo (anos). Os resultados sugerem a escolha do modelo 

aleatório devido a superioridade que se registou do valor probabílistico p = 0,6436 em 

relação ao nível de significância () de 5%, o que demonstra falha na rejeição da 

hipótese nula, ou seja, os efeitos de variáveis não observáveis correlacionados com a 

rentabilidade operacional do activo e endividamento de curto prazo ou total da 

performance financeira nos diferentes sectores variam ao longo do tempo, ou seja, não 

são fixos, (Aviral e Raveesh, 2014), (ilustração 33). 

No teste da hipótese (H7), assumimos que o risco de insolvência de uma empresa 

pública ocorre quando o intercepto da performance financeira for considerado 

estatisticamente significativo e o seu valor absoluto for negativo ou menor do que o 

índice de insolvência. Os resultados indicam que um valor nulo da rentabilidade 

operacional do activo e do nível do endividamento de curto prazo na equação da 

regressão múltipla, a performance financeira das empresas públicas foi significante, 

mas negativa, com o valor de 0,05855 (ilustração 18). Comparado o valor obtido de 

0,05855 negativo com o valor limite de 2,99 (in) solvência definido por Altman, 

concluímos que não se pode rejeitar a hipótese nula devido a superioridade do nível de 

significância de 0,05 face ao valor probabilístico p = 0,00, ilustração 18. 

Os resultados encontrados na ilustração 37, revelam que quando rentabilidade 

operacional do activo e o endividamento de curto prazo forem nulos, o valor do 

intercepto seria de 0,0136 e 0,0028 para o percentil de ordem 50 e 70, respectivamente. 

Os interceptos foram inferiores ao índice de insolvência de Altman e estatisticamente 

significativos, portanto, registamos falha na rejeição da hipótese (H7) para o nível de 

significância de 5%, (Prasetiyani e Sofyan, 2020). 

A análise do risco de insolvência em termos anuais (ilustração 40), revela para o 

percentil de ordem 10, um intercepto negativo com 0,03182, mas estatisticamente 

significativo. Segundo os resultados encontrados na ilustração 41, 42, 43 e 44, indicam 

um intercepto de 0,01522 negativo, 0,001782, 0,0035 e 0,0138 positivos para o percentil 

de ordem 25, 50, 75 e 90, respectivamente, mas não estatisticamente significantes. 

Somente o percentil de ordem 10 em relação aos percentis de ordem 25, 50, 75 e 90, 

registou falha na rejeição da hipótese (H7) para o nível de significância de 5% para o 

modelo da performance financeira que considera o endividamento de curto prazo. 

A análise do risco de insolvência em termos sectoriais, revela um intercepto de 0,03974 

negativos e foi estatisticamente significante para o nível de significância de 5% para 
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percentil de ordem 10, conforme a ilustração 45. O percentil de ordem 25 e 50, 

registaram um intercepto negativo de 0,02316 e 0,01726, percentil de ordem 75 e 90, 

tiveram o valor positivo de 0,01107 e 0,02497, mas não foram estatisticamente 

significativos, conforme a ilustração 46, 47, 48 e 49, respectivamente. Os resultados 

enunciam falha na rejeição da hipótese (H7) face o nível de significância de 5% para o 

percentil de ordem 10 em relação aos percentis de ordem 25, 50, 75 e 90, ou seja, cerca 

de 10% do peso de empresas por sectores de actividades registariam o risco de 

insolvência para o modelo da performance financeira que considera o endividamento de 

curto prazo. 

Os resultados da tabela 15 revelaram uma performance financeira negativa nos sectores 

da agricultura, administração pública, comunicação social, energia, geologia e minas, 

transportes nos domínios ferroviário e rodoviário e águas, com 13,35%, 12,15%, 3,67%, 

1,42%, 11,18%, 1,77%, 12,20% e 5,90%, respectivamente. O índice de Altman foi, para 

estes mesmos sectores, de 0,1538, -1,1782, -0,4004, -0,2525, -1,1200, -0,8153, -0,2751 

e -0,2651 pontos, respectivamente. A dinâmica do índice de Springate evidenciou, para 

todos os sectores, uma posição de solvência, seguida do índice de Kanitz, excepto 

quanto ao valor obtido no sector da agricultura, que alcançou 1,5195 pontos negativos. 

8.1.1.2. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A análise de resultados da estimação do modelo de regressão resultou da interpretação 

do valor probabilístico dos coeficientes, do sinal esperado dos coeficientes, do 

coeficiente de determinação e da correlação das variáveis.  

Os resultados apurados na ilustração 9 evidenciaram um r estudentizado mais afastado 

do ponto 3 no sector dos petróleos em 2012, ainda que os sectores da agricultura, de 

2012 a 2014, da administração pública, em 2015 e 2017, e do comércio, em 2015 e 

2016, tenham apresentado valores críticos com Leverage acima de 0,07692, perfazendo 

um total de sete observações. 

Os resultados indicam que a administração pública, em 2015 e 2017, e os petróleos, em 

2012, perfazem no seu conjunto três observações críticas com capacidade de alterar os 

coeficientes de regressão quando forem omissas no modelo. 

Os sectores da agricultura, administração pública, comércio e petróleos apresentaram 

valores críticos no conjunto das 78 observações da amostra: a agricultura, de 2012 a 



Modelos de Avaliação da Performance Financeira das Empresas Públicas 

Ndongala Manuel João Garcia   177 

2014, a administração pública, em 2015 e 2017, o comércio em 2015 e 2016 e os 

petróleos em 2012. As variáveis explicativas não apresentaram problemas de 

multicolinearidade, pois os valores alcançados pelo variance inflation factor (VIF) estão 

abaixo de 10. 

O primeiro modelo da performance financeira que considera a rentabilidade líquida do 

activo recorrendo às variáveis independentes a rentabilidade operacional do activo e o 

endividamento de curto prazo, apresentou estabilidade na variância dos resíduos, tendo 

alcançado o valor de probabilidade p = 0,0908, superior ao nível de significância de 0,05. 

Também se observou o mesmo comportamento relativamente à estabilidade da 

variância, com um valor probabilístico p = 0,3328 face ao benefício da dúvida. 

Os resultados apresentados na ilustração 28 revelam significância estatística da variável 

“hat”, enquanto a variável “hatsq”, com 0,335, não foi significativa para o nível de 

significância de 0,05, pelo que, o modelo proposto mostrou estar correctamente 

especificado. Outrossim, registamos falha na rejeição da hipótese nula que evidencia 

presença de variáveis omitidas no modelo devido a superioridade do valor probabilístico 

p igual à 0,1015 em relação ao nível de significância de 0,05. 

A abordagem econométrica da regressão linear de percentis foi utilizada para identificar 

endogenamente a heterogeneidade presente entre as empresas. Este método permite 

captar, para além da influência das variáveis apresentadas como explicativas, as 

variações ocorridas ao longo da distribuição das variáveis respostas.  

8.1.1.3. SÍNTESE CONCLUSIVA 

Os resultados encontram-se subdivididos em três perspectivas de análise: descritiva, 

inferencial e estrutural, e referem-se ao conjunto de 78 observações realizadas no 

período de 2012 a 2017. 

Os principais resultados encontrados na perspectiva descritiva caracterizam o 

comportamento do momento das variáveis propostas no modelo de avaliação da 

performance financeira das empresas públicas, e indicaram o seguinte:  

(i) Em termos globais, a performance financeira medida pela rentabilidade 

líquida do activo total foi positiva e obteve uma média anual de 4,52%, 

seguida de 0,07% da rentabilidade operacional do activo total; 



Modelos de Avaliação da Performance Financeira das Empresas Públicas 

Ndongala Manuel João Garcia   178 

(ii) A média da performance financeira, rentabilidade operacional do activo total, 

endividamento de curto prazo e endividamento total foi positiva, 

apresentando os valores de 4,52%, 0,07%, 59,62% e 72,24%, 

respectivamente;  

(iii) A rentabilidade operacional do activo total foi negativa em média nos 

sectores da administração pública, agricultura, comunicação, energia, 

águas, geologia e minas, e transportes nos domínios ferroviário e rodoviário; 

(iv) Os sectores da agricultura, administração pública, geologia e minas, 

transportes nos domínios ferroviário e rodoviário, águas, comunicação social 

e energia alcançaram piores rendimentos líquidos, enquanto as pescas e o 

comércio se destacaram pelo rendimento líquido positivo para o período em 

análise; 

(v) Em termos da dívida, os sectores da agricultura, comércio, administração 

pública, energia e transportes nos domínios aeroportuário e rodoviário 

alcançaram um nível de endividamento de curto prazo e de endividamento 

total acima dos 50%; 

(vi) Em termos de rentabilidade operacional, o sector do comércio alcançou 

21,29% positivos, seguido pelos transportes, com 12,04%, e pelas pescas, 

com 3,88%. A agricultura registou um nível de endividamento de curto prazo 

de 177,15% e de endividamento total de 189,64%. 

Perspectiva inferencial 

(i) Os resultados indicaram que a rentabilidade operacional total e o 

endividamento de curto prazo foram estatisticamente significantes, seguidos 

do intercepto no modelo, e também que 84,26% da variação total da 

performance financeira das empresas públicas foi explicada em média pelo 

comportamento da rentabilidade operacional do activo total e do 

endividamento de curto prazo; 

(ii) A performance financeira evidenciou uma relação positiva com a 

rentabilidade operacional do activo total, que apresentou o coeficiente 

angular de 0,8898, e uma relação negativa com o endividamento de curto 

prazo, na ordem de 0,0243; 
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(iii) Os resultados indicaram também uma correlação negativa entre a 

performance financeira e o nível do endividamento de curto prazo, enquanto 

se observou uma relação positiva com a rentabilidade operacional do activo 

total; 

(iv)  Os resultados revelaram que o impacto da rentabilidade operacional do 

activo total sobre a performance financeira foi positivo e significativo para 

todos os percentis analisados. O endividamento de curto prazo foi negativo 

e estatisticamente significativo para o percentil de ordem 10; 

(v) A análise dos coeficientes evidenciou que para uma variação de 1% da 

rentabilidade operacional do activo, a performance financeira sofreu uma 

variação positiva de 0,7966%, 0,8969%, 0,9586%, 0,9739% e 1,0240% nos 

percentis de ordem 10, 25, 50, 75 e 90, respectivamente. Os resultados 

indicaram que o efeito da rentabilidade operacional do activo foi maior nos 

sectores de menor performance financeira, considerando os menores 

impactos nos percentis de ordem 10 e 25. O efeito foi maior nos sectores de 

maior performance financeira, considerando o impacto nos percentis de 

ordem 50 e 75. 

Os principais resultados da análise dos percentis de ordem 10, 25, 50, 75 e 90, em 

termos anuais, evidenciaram os seguintes aspectos: 

(i) A análise dos coeficientes mostrou que para uma variação de 1% da 

rentabilidade operacional do activo total ocorreria uma variação positiva de 

0,8456% da performance financeira, enquanto se observa uma variação 

negativa de 0,0501% do endividamento de curto prazo para o percentil de 

ordem 10; 

(ii) Cerca de 10% do peso das observações concentram a variação total de 

67,94% da performance financeira, explicada pela variação média da 

rentabilidade operacional do activo e do endividamento de curto prazo; 

(iii) A variável endividamento de curto prazo não foi estatisticamente significante, 

em comparação com a rentabilidade operacional do activo, para explicar a 

performance financeira das empresas públicas, embora tenha apresentado 
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uma relação negativa com a performance financeira, enquanto a 

rentabilidade operacional do activo apresentou uma relação positiva; 

(iv) Para uma variação de 1% da rentabilidade operacional do activo, a 

performance financeira daria, através do coeficiente angular, uma resposta 

positiva, com 0,7248%, enquanto o endividamento de curto prazo daria uma 

resposta negativa, com 0,0422%, isto para o percentil de ordem 25; 

(v) Um quarto do peso das observações concentrou a variação total de 52,17% 

da performance financeira explicada pela variação média positiva e 

significativa da rentabilidade operacional do activo e pela variação média 

negativa, mas não significativa, do endividamento de curto prazo; 

(vi) A variável endividamento de curto prazo não foi estatisticamente significante 

em comparação com a rentabilidade operacional do activo para explicar a 

performance financeira das empresas públicas, embora tenha apresentado 

uma relação negativa com a performance financeira, enquanto a 

rentabilidade operacional do activo mostrou ter uma relação positiva; 

(vii) Para uma variação de 1% da rentabilidade operacional ocorreria uma 

variação positiva de 0,9572% da performance financeira das empresas 

públicas, seguida de uma variação negativa de 0,0278% do endividamento 

de curto prazo, para o percentil de ordem 50; 

(viii)  Os resultados ilustraram que cerca de 50% do peso das observações 

concentraram uma variação total acima de 37,49% da performance 

financeira das empresas públicas, explicada pela variação média positiva e 

significativa da rentabilidade operacional do activo e pela variação média 

negativa, mas não estatisticamente significativa, do endividamento de curto 

prazo 50; 

(ix) A análise dos coeficientes comprovou que para uma variação de 1% da 

rentabilidade operacional a performance financeira sofreu uma variação 

positiva de 1,3890%, contrariamente a uma variação negativa de 0,0119% 

do endividamento de curto prazo, para o percentil de ordem 75; 

(x) Os resultados indicaram que cerca de 75% do peso das observações 

concentrou a variação total da performance financeira de 30,26% explicada 
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pela variação combinada da rentabilidade operacional do activo e do 

endividamento de curto prazo; 

(xi) A análise dos coeficientes evidenciou que para uma variação de 1% da 

rentabilidade operacional ocorreria uma variação positiva de 13,2748% da 

performance financeira contra uma variação negativa de 2,7549% do 

endividamento de curto prazo, no percentil de ordem 90; 

(xii) Na amostra, cerca de 90% do peso das observações concentraram uma 

variação total de 60,54% da performance financeira explicada pela variação 

média positiva e significativa da rentabilidade operacional do activo e pela 

variação média negativa, mas não significativa, do endividamento de curto 

prazo. 

Os principais resultados em termos sectoriais dos percentis de ordem 10, 25, 50, 75 e 

90 evidenciaram os seguintes aspectos: 

(i) Para uma mudança de 1% da rentabilidade operacional em termos 

sectoriais, a performance financeira sofre uma variação positiva de 1,0059%, 

seguida da variação de 0,0244% do endividamento de curto prazo, no 

percentil de ordem 10;  

(ii) Cerca de 10% do peso das observações concentraram uma variação total 

de 73,70% da performance financeira explicada pela variação média positiva 

e significativa da rentabilidade operacional do activo e pela variação média 

negativa, mas não significativa, do endividamento de curto prazo; 

(iii) Verificou-se um sinal negativo da rentabilidade operacional nos sectores da 

agricultura, energia, águas, pescas, petróleos, e transportes nos domínios 

aeroportuário, ferroviário e portuário. O endividamento de curto prazo foi 

positivo nos sectores da comunicação social, pescas, petróleos, e 

transportes nos domínios ferroviário e rodoviário; 

(iv) A rentabilidade operacional do activo foi positiva para os sectores da 

comunicação social, comércio e transportes no domínio rodoviário. O 

endividamento de curto prazo foi negativo nos sectores da agricultura, 

comércio, energia, geologia e minas, transportes nos domínios aeroportuário 

e portuário e das águas, para o percentil de ordem 10; 
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(v) Para o percentil de ordem 25, os resultados indicam que cerca de 25% do 

peso das observações concentram a variação total de 58,97% da 

performance financeira explicada pela variação média positiva e significativa 

da rentabilidade operacional do activo total e pela variação média negativa, 

mas não significativa, do endividamento de curto prazo; 

(vi) A rentabilidade operacional total foi positiva para os sectores da agricultura, 

comunicação social, comércio e transportes no domínio rodoviário. O 

endividamento foi positivo nos sectores da comunicação social, energia, 

pescas, petróleos, e transportes nos domínios ferroviário e rodoviário, para 

o percentil de ordem 25; 

(vii) A análise dos coeficientes evidenciou que para uma variação de 1% da 

rentabilidade operacional ocorreria uma variação positiva de 0,9916% da 

rentabilidade líquida do activo, seguida de uma variação de 0,0036% do 

endividamento de curto prazo, no percentil de ordem 50; 

(viii) Cerca de 50% do peso das observações concentraram uma variação total 

da performance financeira das empresas públicas acima de 62,42%, 

explicada pela variação média positiva e significativa da rentabilidade 

operacional do activo e pela variação média negativa, mas não significativa, 

do endividamento de curto prazo; 

(ix) A rentabilidade foi positiva nos sectores da agricultura e comércio, enquanto 

o endividamento foi positivo nos sectores da comunicação social, energia, 

pescas, petróleos e transportes no domínio ferroviário, para o percentil de 

ordem 50; 

(x) Cerca de 75% do peso das observações concentraram uma variação total 

de 75,94% da performance financeira explicada pela variação média positiva 

e significativa da rentabilidade operacional do activo e pela variação média 

negativa, mas não significativa, do endividamento de curto prazo; 

(xi) A rentabilidade operacional do activo foi positiva nos sectores da agricultura 

e comércio, enquanto o endividamento de curto prazo foi positivo nos 

sectores da agricultura, comércio, energia, pescas, petróleos e transportes 

no domínio ferroviário, para o percentil de ordem 75; 
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(xii) Os resultados da análise dos coeficientes relativamente ao percentil de 

ordem 90 revelaram que com uma variação de 1% da rentabilidade 

operacional do activo ocorreria uma variação negativa de 0,2513% da 

performance financeira, seguida de uma variação positiva de 0,3997% do 

endividamento de curto prazo. Na amostra, cerca de 90% do peso das 

observações concentraram uma variação total de 88,69% da performance 

financeira explicada pela variação média da rentabilidade operacional do 

activo e do endividamento de curto prazo; 

(xiii) A rentabilidade operacional do activo foi negativa apenas no sector da 

energia, enquanto se registou, para o endividamento de curto prazo, um 

comportamento negativo em todos os sectores em relação à performance 

financeira, para o percentil de ordem 90. Os resultados da perspectiva 

sectorial global indicaram uma relação negativa entre a performance 

financeira e a rentabilidade operacional do activo, e uma relação positiva do 

endividamento de curto prazo, para o percentil de ordem 90, o que evidencia 

a presença das premissas da teoria do trade-off; 

(xiv) Os resultados indicaram rejeição da hipótese nula da variável rentabilidade 

operacional para um nível de significância de 0,05 comparado com o valor 

probabilístico p = 0,8546, ou seja, rejeita-se a possibilidade de que não há 

diferenças entre os coeficientes dos percentis e que os efeitos são realmente 

diferentes entre sectores e ao longo do tempo, considerando o valor 

probabilístico p = 0,6986; 

(xv) Os resultados indicaram falha na rejeição da hipótese nula do endividamento 

de curto prazo para um nível de significância de 0,05 comparado com o valor 

de p de 0,2187, ou seja, rejeita-se a possibilidade de que não há diferenças 

entre os coeficientes dos percentis e que os efeitos são realmente diferentes 

entre sectores e ao longo do tempo, considerando o valor probabilístico p = 

0,3249. 

Perspectiva estrutural 

(i) Os resultados revelam que o intercepto varia entre os sectores, mas o 

comportamento da variável explicativa foi constante ao longo do tempo 

(anos), tendo-se registado estatisticamente que o nível de significância de 
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0,05 é superior ao valor de p = 0,0460. O sector dos transportes no domínio 

aeroportuário foi estatisticamente significante, conforme se comprova pela 

ilustração 34; 

(ii) Os resultados revelaram que o factor tempo (anos) não foi suficiente para 

explicar o comportamento do intercepto quando se compara o valor do nível 

de significância de 0,05 com o valor de p = 0,9571 (ilustração 35); 

(iii) Os resultados demonstraram que o intercepto difere ao longo do tempo 

(anos) e nos diferentes sectores, sendo o valor probabílistico p = 0,2790 

superior ao nível de significância de 0,05;  

(iv) Em termos anuais e sectoriais, os resultados revelam que o percentil de 

ordem 10 em relação aos percentis de ordem 25, 50, 75 e 90, registou falha 

na rejeição da presença de um risco de insolvência financeira no modelo da 

performance financeira que considera o endividamento de curto prazo para 

o nível de significância de 5%. 
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8.2. MODELO DA PERFORMANCE FINANCEIRA CONSIDERANDO O 

ENDIVIDAMENTO TOTAL 

8.2.1. ANÁLISE DE RESULTADOS  

Num conjunto de 78 observações realizadas no período de 2012 a 2017, os resultados 

mostraram uma média positiva da rentabilidade líquida do activo, da rentabilidade 

operacional do activo e do endividamento total, com 4,52%, 0,07% e 72,24%, 

respectivamente. O valor máximo do endividamento total foi superior ao valor da 

rentabilidade operacional do activo com 287,52% contra 55,88%, (Ahkam e Alom, 2019), 

conforme se vê na tabela 19. 

Tabela 19 - Estatística descritiva resumo  
 

Variáveis Obs Média Desvio padrão Mín Máx 

RLAT 78 4,52% 0,6894 -122,69% 582,03% 

ROAT 78 0,07% 0,1961 -122,70% 55,88% 

Endividamento de curto prazo 78 59,62% 0,5152 14,30% 282,18% 

Endividamento total 78 72,24% 0,5233 14,62% 287,52% 

                   

 
A rentabilidade operacional do activo obteve, em média, resultados negativos em 2014, 

2015 e 2017.  

 
Ilustração 52 - Estatística descritiva por ano.  

 
A rentabilidade operacional do activo obteve, em média, resultados negativos nos 

sectores da administração pública, agricultura, comunicação, energia, águas, geologia 

e minas, e transportes nos domínios ferroviário e rodoviário (ilustração 53). 
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Ilustração 53 - Estatística descritiva por sector de actividade. 

 
Rentabilidade e endividamento total em termos anuais 

Em termos globais, a rentabilidade média anual dos seis anos foi positiva, com 4,52%, 

seguida da rentabilidade operacional do activo, com 0,07%. O endividamento total 

obteve, em média, no mesmo período, 72,24%, (Podilchuk, 2013; Baum et al., 2006), 

conforme se pode ver na tabela 20. 
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Tabela 20 – Estatística resumo da rentabilidade e do endividamento 

Anos RLAT ROAT 
Endividamento de 

curto prazo 
Endividamento total 

2012 42,67% 2,43% 60,29% 73,66% 

2013 -1,34% 1,26% 58,21% 68,49% 

2014 -3,34% -0,77% 68,98% 83,78% 

2015 -10,05% -5,00% 62,32% 74,24% 

2016 4,17% 7,63% 48,53% 63,41% 

2017 -4,97% -5,14% 59,41% 69,85% 

Média Total 4,52% 0,07% 59,62% 72,24% 

Máximo 42,67% 7,63% 68,98% 83,78% 

Mínimo -10,05% -5,14% 48,53% 63,41% 

                          

 

 
Ilustração 54 - Evolução da ROAT e Endividamento total.  

 
Comportamento da rentabilidade e do endividamento por sector 

Conforme mostram os resultados apresentados na tabela 21, os sectores da agricultura, 

administração pública, geologia e minas, transportes nos domínios ferroviário e 

rodoviário, águas, comunicação social e energia alcançaram piores rendimentos 

líquidos, enquanto as pescas e o comércio se destacaram pelo rendimento líquido 

positivo, para o período em análise, (Podilchuk, 2013; Gama, 2015). 

Em termos da dívida, os sectores da agricultura, comércio, administração pública, 

energia, e transportes nos domínios aeroportuário e rodoviário alcançaram um nível de 

endividamento, quer de curto prazo, quer total, acima de 50%.  
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da agricultura mostrou ser o mais endividado, tanto em endividamento de curto prazo 

como total, com 177,15% e 189,64%, respectivamente, (Chen, 2004; Sorana, 2015). 

Tabela 21 - Estatística resumo da rentabilidade e do endividamento por sector 

Sectores RLAT ROAT 
Endividamento de 

curto prazo 
Endividamento total 

Administração Pública -12,14% -23,10% 84,29% 85,40% 

Agricultura -13,35% -7,72% 177,15% 189,64% 

Comunicação Social -3,67% -3,07% 34,31% 37,86% 

Comércio 17,32% 21,29% 69,83% 70,07% 

Energia -1,42% -1,65% 65,75% 68,72% 

Geologias e Mina -11,18% -9,67% 36,75% 43,54% 

Pescas 1,20% 3,88% 26,34% 28,83% 

Petróleos 98,67% 8,89% 30,18% 78,31% 

Transportes Aéreo portuário 0,96% 11,29% 77,98% 81,22% 

Transportes Ferroviário -1,77% -1,77% 29,78% 31,67% 

Transportes Portuário 2,29% 8,56% 29,48% 40,03% 

Transportes rodoviário -12,20% -6,03% 69,58% 101,26% 

Águas -5,90% -0,06% 43,69% 82,57% 

Média Total 4,52% 0,07% 59,62% 72,24% 

Máximo 98,67% 21,29% 177,15% 189,64% 

Mínimo -13,35% -23,10% 26,34% 28,83% 

        

 
Modelo do índice de (in)solvência 

No período em análise, e em todos os sectores, os resultados revelaram uma posição 

de insolvência, considerando o índice de Altman, enquanto o índice de Kanitz, com limite 

de 0,5, e o índice de Springate, com 0,862, evidenciaram solvência financeira (tabela 

22). 

Tabela 22 - Índice de insolvência 

Variáveis Obs Média Desvio padrão Mín Máx 

Ind_Altman 78 -0,065 1,4305 -4,3228 8,500 

Ind_Springate 78 2,214 1,2824 0,5687 7,938 

Indi_Kanitz 78 1,165 4,3744 -5,1164 3,723 

        

 
Evolução média anual do índice de (in)solvência 

A tabela 23 indica os pontos máximos obtidos pelos índices de Altman (0,339, em 2012), 

Springate (2,483, em 2017) e Kanitz (6,1, em 2012). Segundo o índice de Altman, os 
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sectores encontram-se em situação de insolvência, enquanto os índices de Springate e 

de Kanitz chegam a conclusões contrárias no mesmo período em análise. 

Tabela 23 - Evolução média anual do índice de (in)solvência 

Anos Ind_Altman Ind_Springate Indi_Kanitz 

2012 0,339 2,211 6,100 

2013 -0,232 1,982 5,650 

2014 -0,085 2,351 4,969 

2015 -0,390 1,862 5,217 

2016 0,236 2,397 1,179 

2017 -0,257 2,483 3,619 

Média Total -0,065 2,214 1,165 

Máximo 0,339 2,483 6,100 

Mínimo -0,390 1,862 1,179 

                          

 
Índice de (in)solvência por sector de actividade 

Entre os resultados encontrados destacam-se os 1,7586 pontos positivos do sector dos 

petróleos, que revelaram uma posição de solvência financeira, de acordo com o índice 

de Altman. O índice de Springate indicou uma posição de solvência em todos os 

sectores, tendo atingido o ponto mais alto no sector dos petróleos, com 4,063 pontos 

positivos, e o mais baixo no sector de geologias e minas, com 1,118 pontos positivos. O 

índice de Kanitz obteve o seu máximo no sector da comunicação social, com 64,899 

pontos positivos, e o mínimo na agricultura, com 1,5195 pontos negativos, indicando 

posições de solvência e de insolvência, respectivamente (tabela 24), Sajjan (2016; 

Dalvadi, et al., 2018; Silva, et al., 2012).  
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Tabela 24 - (In)solvência por sector de actividade 

Sectores Ind_Altman Ind_Springate Indi_Kanitz 

Administração Pública 0,1538 2,5532 6,6272 

Agricultura -1,1782 1,3614 -1,5195 

Comunicação Social -0,4004 1,8713 7,5673 

Comércio 0,8294 2,5154 6,9830 

Energia -0,2525 1,5784 2,9509 

Geologias e Mina -1,1200 1,1179 2,3357 

Pescas -0,1383 2,8510 5,7249 

Petróleos 1,7586 4,0633 3,7367 

Transportes Aéreo portuário 0,8255 2,6818 5,8533 

Transportes Ferroviário -0,8153 1,4884 5,6434 

Transportes Portuário 0,0357 3,2689 6,0328 

Transportes rodoviário -0,2785 1,6505 1,0266 

Águas -0,2651 1,7835 64,8987 

Média Total -0,0650 2,2142 11,6532 

Máximo 1,759 4,063 64,899 

Mínimo -1,178 1,118 -1,5195 

                   

 
Índice de (in)solvência e rentabilidade 

O índice de insolvência de Altman registou um valor positivo de 0,339 e 0,236 pontos 

no final de 2012 e 2016, respectivamente, como reflexo da dinâmica do resultado 

operacional e do resultado líquido, embora ainda numa posição de insolvência. Os 

índices de Kanitz e de Springate evidenciaram uma posição de solvência em todos os 

anos (tabela 25), (Rezende, et al., 2014; Putera et al., 2017). 

Tabela 25 - Resumo da rentabilidade e da (in)solvência por sector 

Anos RLAT ROAT Ind_Altman Ind_Springate Indi_Kanitz 

2012 42,67% 2,43% 0,339 2,211 6,100 

2013 -1,34% 1,26% -0,232 1,982 5,650 

2014 -3,34% -0,77% -0,085 2,351 4,969 

2015 -10,05% -5,00% -0,390 1,862 5,217 

2016 4,17% 7,63% 0,236 2,397 1,179 

2017 -4,97% -5,14% -0,257 2,483 3,619 

Média Total 4,52% 0,07% -0,065 2,214 1,165 

Máximo 42,67% 7,63% 0,339 2,483 6,100 

Mínimo -10,05% -5,14% -0,390 1,862 1,179 
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Índice de (in)solvência e rentabilidade por sector de actividade 

O pior registo do índice de Altman recai no sector da agricultura, com 1,1782 pontos 

negativos, embora a média global de todos os sectores exponha uma situação de 

insolvência financeira (tabela 26), (Marin et al., 2020). 

Tabela 26 - Resumo da rentabilidade e da (in)solvência por sector 

Sectores RLAT ROAT Ind_Altman Ind_Springate Indi_Kanitz 

Administração Pública -12,14% -23,10% 0,1538 2,5532 6,6272 

Agricultura -13,35% -7,72% -1,1782 1,3614 -1,5195 

Comunicação Social -3,67% -3,07% -0,4004 1,8713 7,5673 

Comércio 17,32% 21,29% 0,8294 2,5154 6,9830 

Energia -1,42% -1,65% -0,2525 1,5784 2,9509 

Geologias e Minas -11,18% -9,67% -1,1200 1,1179 2,3357 

Pescas 1,20% 3,88% -0,1383 2,8510 5,7249 

Petróleos 98,67% 8,89% 1,7586 4,0633 3,7367 

Transportes Aéreo portuário 0,96% 11,29% 0,8255 2,6818 5,8533 

Transportes Ferroviário -1,77% -1,77% -0,8153 1,4884 5,6434 

Transportes Portuário 2,29% 8,56% 0,0357 3,2689 6,0328 

Transportes rodoviário -12,20% -6,03% -0,2785 1,6505 1,0266 

Águas -5,90% -0,06% -0,2651 1,7835 64,8987 

Média Total 4,52% 0,07% -0,0650 2,2142 11,6532 

Máximo 98,67% 21,29% 1,759 4,063 64,899 

Mínimo -13,35% -23,10% -1,178 1,118 -1,5195 

     

 
Índice de (in)solvência e endividamento 

O índice de Altman atingiu um valor positivo de 0,339 pontos em 2012 e de 0,236 no 

final de 2016. O valor máximo do endividamento de curto prazo e de médio e longo 

prazo foi de 68,98% e de 83,78%, respectivamente, ambos registados em 2014 (tabela 

27), (FOO e Pathak, 2019; Mičudová, 2013). 
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Tabela 27 - Resumo do endividamento e da (in)solvência 

Anos 
Endividamento 
de curto prazo 

Endividamento 
total 

Ind_Altman Ind_Springate Indi_Kanitz 

2012 60,29% 73,66% 0,339 2,211 6,100 

2013 58,21% 68,49% -0,232 1,982 5,650 

2014 68,98% 83,78% -0,085 2,351 4,969 

2015 62,32% 74,24% -0,390 1,862 5,217 

2016 48,53% 63,41% 0,236 2,397 1,179 

2017 59,41% 69,85% -0,257 2,483 3,619 

Média Total 59,62% 72,24% -0,065 2,214 1,165 

Máximo 68,98% 83,78% 0,339 2,483 6,100 

Mínimo 48,53% 63,41% -0,390 1,862 1,179 

                

 
Índice de (in)solvência e endividamento por sector de actividade 

O índice de Altman registou 1,7586 pontos positivos no sector dos petróleos, mostrando 

uma concentração da dívida de 30,18% no endividamento de curto prazo e de 78,31% 

no endividamento total. O sector da agricultura evidenciou um maior peso da dívida, 

com 177,15% no curto prazo e 189,64% no endividamento total (tabela 28). 

Tabela 28 - Resumo do endividamento e da (in)solvência por sector 

Sectores 
Endividamento 
de curto prazo 

Endividamento 
total 

Ind_Altman Ind_Springate Indi_Kanitz 

Administração Pública 84,29% 85,40% 0,1538 2,5532 6,6272 

Agricultura 177,15% 189,64% -1,1782 1,3614 -1,5195 

Comunicação Social 34,31% 37,86% -0,4004 1,8713 7,5673 

Comércio 69,83% 70,07% 0,8294 2,5154 6,9830 

Energia 65,75% 68,72% -0,2525 1,5784 2,9509 

Geologias e Mina 36,75% 43,54% -1,1200 1,1179 2,3357 

Pescas 26,34% 28,83% -0,1383 2,8510 5,7249 

Petróleos 30,18% 78,31% 1,7586 4,0633 3,7367 

Transportes Aéreo portuário 77,98% 81,22% 0,8255 2,6818 5,8533 

Transportes Ferroviário 29,78% 31,67% -0,8153 1,4884 5,6434 

Transportes Portuário 29,48% 40,03% 0,0357 3,2689 6,0328 

Transportes rodoviário 69,58% 101,26% -0,2785 1,6505 1,0266 

Águas 43,69% 82,57% -0,2651 1,7835 64,8987 

Média Total 59,62% 72,24% -0,0650 2,2142 11,6532 

Máximo 177,15% 189,64% 1,759 4,063 64,899 

Mínimo 26,34% 28,83% -1,178 1,118 -1,519 
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Análise de resultados da regressão sem cortes de outliers 

Os resultados apresentados na ilustração 55 mostram que, no modelo de regressão 

múltipla, as variáveis rentabilidade operacional do activo e endividamento total foram 

estatisticamente significantes, contrariamente ao intercepto. A variação total da 

performance financeira foi explicada em média pelo comportamento da rentabilidade 

operacional do activo e do endividamento na ordem dos 19,10% (ilustração 55), 

(Gujarati, 2008). 

 
Ilustração 55 - Modelo de regressão da rentabilidade líquida. 

 
Análise gráfica das variáveis explicativas 

Rentabilidade operacional do activo e endividamento 

A rentabilidade operacional do activo apresentou valores mais concentrados ao ponto 

zero com uma menor dispersão, embora denotando dois valores mais afastados dos 

demais. Foram identificados dois valores mais afastados da variável explicativa 

endividamento total face à variável explicada, (Chatterjee e Hadi, 1986), (ilustração 56).  

 
Ilustração 56 - Relação entre rentabilidade líquida e operacional (esq.) e endividamento total (dir.). 
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Teste de Rstudent 

Os resultados indicaram um valor de r studentizado mais afastado do ponto 3 no sector 

dos petróleos em 2012, (Belsley et al., 2004), (ilustração 57). 

 
Ilustração 57 - Detecção de outliers studentizado (Rstudent).  

 
Teste de Leverage 

Os sectores da agricultura, de 2012 a 2014, administração pública, em 2015 e 2017, e 

comércio, em 2015 e 2016, apresentaram valores críticos com leverage acima de 

0,07692, num total de sete observações, (Hoaglin e Welsch, 1978), (ilustração 58). 

 

 
Ilustração 58 - Detecção de outliers Leverage.  

 

Teste de Cook 

Os resultados mostraram, nos sectores da administração pública, em 2015 e 2017, e 

dos petróleos, em 2012, um conjunto de cinco observações críticas com capacidade de 

alterar os coeficientes de regressão quando forem omissas no modelo, Hair, (2005) 

(ilustração 59). 

 
Ilustração 59 - Detecção de outliers cooks.  
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Teste de Dfbetak  

Os sectores da administração pública, em 2015 e 2017, e dos petróleos, em 2012, 

apresentaram sete observações críticas que podem influenciar os coeficientes do 

modelo, Hair, (2005), (ilustração 60). 

 

 
Ilustração 60 - Detecção de outliers Dfbetas.  

 
Análise de outliers por sector 

Os sectores da agricultura, administração pública, comércio e petróleos apresentaram 

valores críticos no conjunto das 78 observações da amostra: a agricultura, de 2012 a 

2014, a administração pública, em 2015 e 2017, o comércio, em 2015 e 2016, e os 

petróleos, em 2012, (Chatterjee e Hadi, 1986; Baum et al., 2006), (tabela 29). 

Tabela 29 - Sectores com valores atípicos 

Sectores  Anos 

Agricultura 2013 

Agricultura 2014 

Agricultura  2012 

Administração Pública 2017 

Administração Pública 2015 

Petróleos 2012 

Comércio 2015 e 2016 

                                                   

 
A variável rentabilidade operacional do activo apresentou dois valores extremos no 

sector da administração pública, com 0,4696 em 2015 e 1,2270 em 2017. O sector dos 

petróleos apresentou o valor de 5,820 do endividamento total no final de 2012, (Zhang, 

2019), (ilustração 61). 
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Ilustração 61 - Valores críticos da rentabilidade operacional do activo e do endividamento total. 

 
Identificação do modelo funcional 

Rentabilidade operacional do activo e endividamento de curto prazo 

Os resultados indicam duas possibilidades de modelos funcionais adaptáveis à variável 

rentabilidade operacional do activo, nomeadamente: inversa ou identidade. Para a 

variável endividamento de curto prazo, o logaritmo ou a raiz quadrada, Li, 2018), Gujarati 

e Porter (2008), Chatterjee e Hadi (1986), (ilustração 62). 

 
Ilustração 62 - Modelo funcional da rentabilidade operacional (esq.) e o endividamento total a (dir.).  
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Normalidade dos resíduos 

A variável explicativa endividamento total foi transformada em log, mas não a 

rentabilidade líquida e a rentabilidade operacional do activo, pois os sinais das mesmas 

variáveis têm um significado crucial na análise da performance das empresas, e os 

valores negativos não têm logaritmo. A transformação do endividamento total em log 

constitui uma condição para a hipótese de normalidade.  

A amostra sofreu uma redução após a remoção dos valores críticos observados nos 

sectores dos transportes no domínio rodoviário em 2012, 2013 e 2015; domínio 

ferroviário em 2013, 2014 e 2016; domínio aeroportuário em 2016 e 2017; geologia e 

minas em 2013, 2014 e 2015; energia de 2012 a 2015; águas em 2014; comunicação 

social em 2012; comércio em 2015 e 2016; administração pública em 2015 e 2017; e 

petróleos em 2012 e 2017, Chatterjee e Hadi (1986), Belsley et al., (2004). 

 
Ilustração 63 - Normalidade de resíduos.  

Teste de normalidade  

Após a remoção de valores atípicos, as variáveis endividamento total e rentabilidade 

operacional do activo foram normalizadas, com o valor probabílistico p superior ao nível 

de significância de 0,05, (Li, 2018; Bueno (2008), (ilustração 64 e 65). 

 
Ilustração 64 - Teste de normalidade.  
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Ilustração 65 - Filtro de resíduos.  

 
Estimação da regressão normalizada com cortes de outliers 

Os resultados indicam que as variáveis rentabilidade operacional do activo e 

endividamento total foram estatisticamente significantes, seguidas do intercepto no 

modelo. Cerca de 85,27% da variação total da performance financeira das empresas 

públicas foi explicada, em média, pelo comportamento da rentabilidade operacional do 

activo e do endividamento total, Cook e Weisberg (1982), conforme mostra a ilustração 

66. 

A performance financeira obteve um sinal positivo em relação à rentabilidade 

operacional do activo, com um coeficiente angular de 0,8672, e um sinal negativo em 

relação ao endividamento total, com 0,0323. O teste F global evidencia a rejeição da 

hipótese nula dos coeficientes angulares sejam iguais a zero, visto que o benefício de 

dúvida de 0,05 supera o valor probabilístico p = 0,00. 

 
Ilustração 66 - Regressão normalizada.  
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O comportamento do modelo de avaliação da performance financeira ajusta-se 

adequadamente a uma recta de regressão e percepciona-se um menor grau de 

dispersão (ilustração 67).  

 
Ilustração 67 - Ajuste na recta da distribuição normal.  

 
Teste de homocedasticidade 

Os resultados indicam a não rejeição da hipótese que a variância de resíduos seja 

homogénea para o nível de significância de 0,05, comparando com o valor de 

probabilidade p = 0,3369 (ilustração 68), (Breusch e Pagan, 1980; Cook e Weisberg, 

1983). 

 
Ilustração 68 - Matriz da homocedasticidade.  
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Teste de heterocedasticidade  

Os resultados indicam que a hipótese subjacente da não verificação da 

heterocedasticidade pela verificação de uma variância constante não pode ser rejeitada 

face ao facto de o nível de significância de 0,05 ser inferior ao valor probabilístico obtido 

valor probabilístico p = 0,3035 (ilustração 69), (Li, 2018; Breusch e Pagan, 1980). 

 

 
Ilustração 69 - Teste de heterocidasticidade.  

 
Teste de multicolinearidade  

Os resultados indicam que os valores do variance inflation factor (VIF) para o 

endividamento total e a rentabilidade operacional do activo estão abaixo de 10 da 

variável (ilustração 70), (Gurajati e Porter, 2008). 

 
Ilustração 70 - Variance inflation factor.  

Correlação 

A performance financeira evidenciou ter uma associação positiva com a rentabilidade 

operacional do activo (Isik, 2016; Kowalewski et al., 2010) e negativa com o 

endividamento total (Rajan e Zingales, 1995) (ilustração 71). Os resultados encontrados 

por Ha, Thi Viet et al., (2019) indicaram uma correlação negativa entre a performance e 

o endividamento total no valor de 0,8580. 

 
Ilustração 71 - Matriz da correlação.  
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Teste de linearidade 

Rentabilidade operacional do activo e endividamento total 

Os resultados revelam uma relação positiva da variável rentabilidade operacional do 

activo, semelhante a uma recta linear. A variável endividamento total logaritmizado 

moveu-se no sentido inverso (como se comprova pela ilustração 72). (Liu, 2018). 

 
Ilustração 72 - Linearidade da rentabilidade operacional do activo (esq.) e do endividamento total (dir.). 

 
Relação entre performance financeira, rentabilidade operacional do activo e 

endividamento total 

Os resultados evidenciam um comportamento linear positivo entre a performance 

financeira e a rentabilidade operacional do activo. O endividamento total apresentou 

uma relação negativa com a performance financeira, conforme se vê na ilustração 73. 

 
Ilustração 73 - Relação entre performance financeira, rentabilidade operacional do activo e endividamento total. 
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Normalidade das variáveis explicativas 

Rentabilidade operacional do activo e endividamento de curto prazo 

Os resultados indicam que a rentabilidade operacional do activo segue o 

comportamento da distribuição normal, tendo obtido o valor de 1,358 no teste de Jarque-

Bera, (Bueno, 2008), (ilustração 74). 

 

 
Ilustração 74 - Normalidade da rentabilidade operacional.  

A variável endividamento total logaritmizado seguiu o comportamento da distribuição 

normal, tendo-se obtido um valor de 0,9219 no teste de Jarque-Bera, (Li, 2018), 

(ilustração 75). 

 

     
Ilustração 75 – Teste de normalidade do endividamento total 
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Teste de especificação do modelo 

Os resultados apurados revelaram uma significância estatística da variável “hat”, 

enquanto a variável “hatsq”, com 0,393, não foi significativa para o nível de 0,05. O 

modelo proposto encontra-se correctamente especificado, (Wooldridge, 2012; 

Rozenbaum, 2009), ilustração 76. 

 
Ilustração 76 - Especificação do modelo.  

Teste de variáveis omitidas 

Os resultados demonstraram falha na rejeição da hipótese nula da existência de 

variáveis omitidas no modelo quando se compara o valor do nível de significância de 

0,05 com o valor probabilístico p = 0,4809 (ilustração 77), (Hair et al., 2006). 

 
Ilustração 77 - Teste de variáveis omitidas.  
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Teste de independência do modelo 

A aplicação do teste de Durbin-Watson obteve um valor de 1,7123. Este valor foi maior 

que o limite inferior (dU) de 1,4402 e menor que o limite superior (dL) de 1,6785. Neste 

contexto, não se pode rejeitar a hipótese nula, ou seja, o valor probabilístico p = 0,4091 

foi superior ao nível de significância de 0,05, (Wooldridge, 2012), (ilustração 78). 

 

 
Ilustração 78 - Teste de independência do modelo. 
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Teste de Chow 

O teste de Chow impõe escolher entre dois modelos, pooled ou fixo. O modelo pooled 

assume que todos os coeficientes são constantes ao longo do tempo e entre indivíduos 

(sectores), e a sua forma de estimação obedece ao método dos Mínimos Quadrados 

Ordinários (MQO). Os sinais dos coeficientes foram consistentes, a rentabilidade 

operacional do activo e o intercepto foram estatisticamente significantes excepto o 

endividamento total. 

Os resultados revelam a falha na rejeição do modelo pooled, pois o valor de 

probabilidade p = 0,1878 foi superior ao nível de significância de 0,05 (ilustração 79). 

Concluímos assim que o modelo pooled é preferível, em detrimento do modelo de efeito 

fixo, (Prates e Serra, 2009). 

 

 
Ilustração 79 - Especificação do modelo.  
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Teste LM de Breusch-Pagan  

O teste LM de Breusch-Pagan impõe escolher entre modelo pooled ou aleatório. Os 

resultados revelam rejeição da hipótese nula para o nível de significância de 0,05, 

considerando que o valor probabilístico p = 0,1445 é superior. Concluímos assim que o 

modelo pooled é preferível, em detrimento do modelo aleatório, (Torres-Reyna, 2007; 

p.27; Song, 2005), (ilustração 80). A rentabilidade operacional do activo e do 

endividamento total foram estatisticamente significantes, os sinais dos coeficientes 

também foram consistentes, o que corrobora com a teoria de pecking order. 

As variáveis rentabilidade operacional do activo e endividamento total explicaram a 

variação total da performance financeira do grupo na ordem de 78,54%, entre grupos 

com 92,48% e ao todo com 85,84%.  

 

   
Ilustração 80 - Teste de LM de Breusch-Pagan.  
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Teste de Hausman 

O teste de Hausman coloca como hipótese nula o modelo aleatório, em detrimento do 

modelo fixo. Os resultados revelam a falha na rejeição da hipótese nula, face ao facto 

de o valor probabilístico p = 0,9556 ser superior ao nível de significância de 0,05, ou 

seja, o modelo de efeito aleatório é o mais indicado, (Torres-Reyna, 2007; Anees, 2012; 

Aviral e Raveesh, 2015), (ilustração 81). 

 
Ilustração 81 - Teste de Hausman.  

 
Análise estrutural dos sectores 

O intercepto varia entre os sectores 

Os resultados espelham a rejeição da hipótese nula para o nível de significância de 0,05 

face ao valor probabilístico p = 0,1362, ou seja, o comportamento dos coeficientes 

angulares é constante ao longo do tempo (anos), mas o intercepto varia entre os 

sectores. O sector dos transportes no domínio aeroportuário foi estatisticamente 

significante, (Vijayamohanan, 2016), conforme mostra a ilustração 82. 
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Ilustração 82 - Efeito sectorial. 
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O intercepto varia ao longo do tempo 

Os resultados indicam a rejeição da hipótese nula para o nível de significância de 0,05 

face ao facto de o valor probabilístico p = 0,9407 ser superior, ou seja, os coeficientes 

angulares são constantes, mas o intercepto varia ao longo do tempo, (Vijayamohanan, 

2016), (ilustração 83). 

 

  
Ilustração 83 - Efeito do índice de insolvência ao longo do tempo.  

 

O intercepto varia entre os sectores e ao longo do tempo 

Os resultados espelham a rejeição da hipótese nula para o valor probabilístico p = 

0,4867 face ao nível de significância de 0,05, ou seja, os coeficientes angulares são 
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constantes, mas o intercepto varia com os indivíduos e com o tempo, (Vijayamohanan, 

2016), (ilustração 84). 

 

 
Ilustração 84 - Efeito do índice de Insolvência de Altman entre sectores e ao longo do tempo.   
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Análise de resultados de regressão do percentil 

Nesta secção é feita a análise de resultados para os percentis de ordem 10, 25, 50, 75 

e 90. O percentil de ordem 10 fornece os resultados para os sectores com os 10% das 

menores performances financeiras, enquanto o percentil de ordem 90 fornece os 

resultados para os sectores com os 90% de maior rentabilidade. A metodologia 

adoptada está em linha com o trabalho realizado por Koenker (1978), Marioni, (2006). 

Os resultados indicam que o impacto da rentabilidade operacional do activo sobre a 

performance financeira foi positivo e significativo para os percentis de ordem 10, 25, 50 

e 75. O endividamento total foi estatisticamente significativo para o percentil de ordem 

10, conforme mostra a ilustração 84. A análise dos coeficientes evidenciou que com 

uma variação de 1% da rentabilidade operacional do activo ocorreria uma variação 

positiva sobre a performance financeira de 0,7580%, 0,9011%, 0,9569%, 0,9745% e 

1,0008% nos percentis 10, 25, 50, 75 e 90, respectivamente, (Ha, Thi Viet et al., 2019).  

Os resultados indicam ainda que o efeito da rentabilidade operacional do activo foi maior 

nos sectores de menor performance financeira, com os maiores impactos nos percentis 

de ordem 10 e 25. Por outro lado, o efeito também foi maior nos sectores de maior 

performance financeira, nos percentis de ordem 50 e 75 (ilustração 85).  

 

 
Ilustração 85 - Modelo OLS e a regressão do percentil.  
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Análise gráfica de percentis 

Os resultados indicam que o comportamento da rentabilidade operacional do activo 

esteve ligeiramente acima da banda de confiança de 5%, evidenciando a presença de 

valores extremos na amostra (ilustração 86). 

 
Ilustração 86 - Análise do percentil da rentabilidade operacional.  

 
Quanto ao comportamento do endividamento total, esteve ligeiramente acima da banda 

de confiança de 5%, evidenciando a presença de valores extremos na amostra 

(ilustração 87). 

 
Ilustração 87 - Análise do percentil do endividamento total.  
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Análise anual do percentil de ordem 10 

A análise dos coeficientes evidenciou que com uma variação de 1% da rentabilidade 

operacional do activo ocorreria uma variação positiva de 0,8329% da performance 

financeira, contra uma variação negativa de 0,0603% do endividamento total.   

Os resultados mostram que cerca de 10% do conjunto das observações agregam uma 

variação total de 67,26% da performance financeira explicada pela variação média 

positiva e significativa da rentabilidade operacional do activo e negativa, mas 

significativa, do endividamento total, (Fattouh et al., 2004), (ilustração 88). Os resultados 

revelam a presença da teoria de pecking order observado pela polaridade negativa do 

endividamento total em relação ao modelo da performance financeira. 

 
Ilustração 88 - Regressão do percentil de ordem 10.  

 
Análise anual do percentil de ordem 25 

Os resultados apurados dos coeficientes evidenciam que com uma variação de 1% da 

rentabilidade operacional do activo, a performance financeira daria uma resposta 

positiva de 0,6774% e o endividamento total uma resposta negativa de 0,0492%.  

Um quarto das observações concentrou uma variação total de 51,62% da performance 

financeira explicada pela variação média positiva e significativa da rentabilidade 
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operacional do activo e negativa, mas não significativa, do endividamento total 

(ilustração 89), (Song, 2005). Os resultados registaram  uma polaridade negativa do 

endividamento total no modelo da performance financeira revelando a presença da 

teoria de pecking order. 

 
Ilustração 89 - Regressão do percentil de ordem 25.  

 
Análise anual do percentil de ordem 50 

A análise dos coeficientes evidenciou que com uma variação de 1% da rentabilidade 

operacional do activo ocorreria uma variação positiva de 0,9521% da performance 

financeira das empresas públicas, seguida de uma variação negativa de 0,0289% do 

endividamento total. Os resultados encontrados no domínio da relação entre as 

variáveis corroboram com Gwatidzo et al. (2016), Oliveira et al. (2012), apesar, as 

variáveis explicativas não foram consideradas estatisticamente significantes. 

Cerca de 50% das observações concentraram uma variação total da performance 

financeira das empresas públicas acima de 37,08%, explicada pela variação média 

positiva não significativa da rentabilidade operacional do activo e negativa do 

endividamento total (ilustração 90). A teoria de pecking order, mais uma vez, ficou visível 

nos resultados encontrados na relação do comportamento observado no sinal do 

endividamento total em relação ao modelo da performance financeira. 
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Ilustração 90 - Regressão do percentil de ordem 50.  

 

Análise anual do percentil de ordem 75 

Os resultados demonstram que uma alteração de 1% da rentabilidade operacional do 

activo teria como consequência uma variação positiva de 10,5908% da performance 

financeira e uma variação de 0,0301% do endividamento total. As variáveis explicativas 

foram estatisticamente significativas, o que concorre com os resultados encontrados 

pelo Baum et al. (2006), Oliveira et al. (2012) evidenciando a presença da teoria de trade 

– off. 

Cerca de 75% das observações concentraram uma variação total de 43,39% da 

performance financeira, explicada pela variação média positiva e significativa da 

rentabilidade operacional do activo e do endividamento total (ilustração 91). 
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Ilustração 91 - Regressão do percentil de ordem 75.  

 
Análise anual do percentil de ordem 90 

A análise dos coeficientes evidenciou que uma variação de 1% da rentabilidade 

operacional do activo implicaria uma variação positiva da performance financeira da 

ordem de 9,0662% e uma variação do endividamento total de 1,7676%. Os resultados 

encontrados por Lara e Mesquita (2008) apontaram a mesma relação. 

Os resultados revelaram que cerca de 90% das observações concentraram uma 

variação total de 74,96% da performance financeira explicada pela variação média 

positiva e significativa da rentabilidade operacional do activo e do endividamento total 

(ilustração 92). 
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Ilustração 92 - Regressão do percentil de ordem 90.  

 
Análise sectorial do percentil de ordem 10  

Em termos sectoriais, os resultados revelam que uma variação de 1% da rentabilidade 

operacional do activo e do endividamento total afectaria positivamente a performance 

financeira na ordem de 9,0662% e 1,7676%, respectivamente. Os resultados 

encontrados pelo Margaritis e Psillak (2007) apontaram o mesmo tipo de relação. 

Cerca de 10% das observações concentraram uma variação total de 74,31% da 

performance financeira explicada pela variação média positiva e significativa da 

rentabilidade operacional do activo e do endividamento total, (Baum et al., 2006). O 

comportamento da rentabilidade foi positivo nos sectores da comunicação social, 

comércio, transportes no domínio urbano, e águas, tendo sido estatisticamente 

significante em todos os sectores de actividade.  

O endividamento total foi negativo e estatisticamente significante nos sectores da 

agricultura, comunicação social, comércio, geologia e minas, pescas, petróleos, 

transportes nos domínios aeroportuário, ferroviário e urbano, e águas, mas não 

significante nos sectores da energia e dos transportes no domínio portuário, (Baskin, 

1989). Os resultados indicam que o endividamento total foi positivo nos sectores da 
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comunicação social, pescas, petróleos e transportes nos domínios ferroviário e urbano, 

Baum et al. (2006), (ilustração 93). 

 
Ilustração 93 - Regressão do percentil de ordem 10 por sector.  
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Análise sectorial do percentil de ordem 25 

Os resultados revelaram que, em termos sectoriais, uma variação de 1% da 

rentabilidade operacional do activo e do endividamento total afectaria positivamente a 

performance financeira na ordem de 0,9971% e 0,0146%, respectivamente. De Angelo 

e Masulis (1980) e Oliveira et al. (2012) revelaram resultados similares no domínio da 

relação entre as variáveis explicativas em relação à variável explicada.  

Cerca de 25% das observações concentraram uma variação total de 59,01% da 

performance financeira explicada pela variação média positiva e significativa da 

rentabilidade operacional do activo, mas não significativa do endividamento total 

(ilustração 94). 

 
Ilustração 94 - Regressão do percentil de ordem 25 por sector.  
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Análise sectorial do percentil de ordem 50 

Os resultados espelham que uma variação de 1% da rentabilidade operacional do activo 

e do endividamento total afectaria positivamente a performance financeira na ordem de 

0,9972% e 0,095%, respectivamente. Os resultados encontrados estão em linha com 

Margaritis e Psillak (2007), De Angelo e Masulis (1980). 

Metade das observações concentrou uma variação total da performance financeira 

acima de 61,23%, explicada pela variação média positiva e significativa da rentabilidade 

operacional do activo, mas não significativa do endividamento total.  

A rentabilidade operacional do activo foi positiva e estatisticamente significativa, seguida 

do endividamento total, com sinal negativo, no sector dos petróleos (ilustração 95). 

 
Ilustração 95 - Regressão do percentil de ordem 50 por sector.  
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Análise sectorial do percentil de ordem 75 

Os resultados indicam que uma variação de 1% da rentabilidade operacional e do 

endividamento total afectaria positivamente e negativamente a performance financeira 

na ordem de 0,9779% e 0,0144%, respectivamente. Wald (1999), Rajan e Zingales 

(1995) apontaram a relação negativa entre a rentabilidade e o endividamento. 

Um terço das observações concentrou uma variação total de 75,82% da performance 

financeira explicada pela variação média positiva e significativa da rentabilidade 

operacional do activo, mas negativa e não significativa do endividamento total.  

A rentabilidade operacional do activo foi positiva e estatisticamente significativa, 

enquanto o endividamento total alcançou uma inclinação negativa e não significativa, no 

sector dos petróleos (ilustração 96). 

 
Ilustração 96 - Regressão do percentil de ordem 75 por sector.  
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Análise sectorial do percentil de ordem 90 

Os resultados revelam que uma variação de 1% da rentabilidade operacional do activo 

e do endividamento total afectaria positivamente a performance financeira na ordem de 

0,9779% e 0,0144%, respectivamente, (Fattouh et al., 2004).  

Cerca de 90% das observações concentraram uma variação total de 88,68% da 

performance financeira explicada pela variação média negativa e significativa da 

rentabilidade operacional do activo e positiva e do endividamento total.  

A rentabilidade operacional do activo foi estatisticamente significativa e positiva nos 

sectores da agricultura, comércio, petróleos, transportes nos domínios aeroportuário e 

portuário, e águas, enquanto o endividamento total registou um comportamento 

negativo com significância estatística, em todos os sectores de actividade, (Myers e 

Majluf, 1984; Perobelli e Famá, 2003; Oliveira et al., 2012), (ilustração 97). 

 
Ilustração 97 - Regressão do percentil de ordem 90 por sector.  
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Teste dos coeficientes de percentis 

Os resultados indicaram rejeição da hipótese nula da variável rentabilidade operacional 

do activo para um nível de significância de 0,05 comparado com o valor probabilístico p 

= 0,9933, ou seja, não há diferenças entre os coeficientes dos percentis e os efeitos são 

realmente diferentes entre sectores e ao longo do tempo, considerando o valor 

probabílistico p = 0,6404, (Girão, 2017), (ilustração 98). 

 

 
Ilustração 98 - Teste de coeficientes de percentis por sector.  

Os resultados indicam a rejeição da hipótese nula do endividamento total para um nível 

de significância de 0,05 comparado com o valor probabilístico p = 0,7231, ou seja, não 

há diferenças entre os coeficientes dos percentis e os efeitos são realmente diferentes 

entre sectores e ao longo do tempo, considerando o valor probabilístico p = 0,0567, 

(Girão, 2017), (ilustração 99). 

 

 
Ilustração 99 - Teste de coeficientes de percentis.  
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8.2.1.1. VERIFICAÇÃO DAS HIPÓTESES  

No teste da hipótese (H1), admitimos que performance financeira das empresas 

públicas medida pela rentabilidade líquida do activo total depende da rentabilidade 

operacional do activo e do endividamento total. Os resultados indicam que a 

rentabilidade operacional do activo e o endividamento total foram estatisticamente 

significativos face ao nível de significância () de 5%, (Baskin, 1989; Bastos et al., 2009). 

Cerca de da variação total 85,27% da performance financeira foi explicada 

conjuntamente pelo comportamento da rentabilidade operacional e do endividamento 

total. A correlação da performance financeira face a rentabilidade operacional do activo 

foi positiva com 0,9078 e com o endividamento total foi negativa de 0,5917, (Ha, Thi Viet 

et. al, 2019). Contudo, os resultados revelam falha na rejeição da hipótese nula (H1). 

No teste da hipótese (H2), admitimos que a performance financeira das empresas 

públicas está negativamente relacionada com o endividamento total. Os resultados 

indicam que o endividamento total logaritimizado (logEndividamento total) foi negativo, 

com um coeficiente angular  de 0,0323, e influenciou significativamente a performance 

financeira, (Chen, 2004; Ahmad, et.al, 2012). Os resultados evidenciaram a falha de 

rejeição da hipótese (H2) quando se compara o nível de significância de 5% com o valor 

probabilístico p = 0,001 da estatística de teste. Por outro lado, o grau de associação de 

0,5917 foi negativo em relação à performance financeira (ilustração 71); 

No teste da hipótese (H3), admitimos que a performance financeira das empresas 

públicas está positivamente relacionada com a rentabilidade operacional do activo. Os 

resultados apresentados na ilustração 65 mostram a influência positiva e significativa da 

rentabilidade operacional do activo (ROAT) sobre a performance financeira, tendo 

alcançado o coeficiente angular de 0,8672, (Kowalewski et al., 2010; Isik, 2016). Este 

resultado sustenta a falha na rejeição da hipótese (H3), considerando o nível de 

significância de 5%. Por outro lado, o grau de associação entre a rentabilidade 

operacional do activo e a performance financeira foi positiva e elevada, com 0,9078, 

conforme se comprova pela ilustração 71; 

Os resultados das hipóteses (H2) e (H3) revelaram a presença das premissas da teoria 

de pecking order, que estabelece a existência de uma relação inversa entre os fundos 

internos e o nível do endividamento total, (Myers e Majluf, 1984; Fattouh et al., 2004; 

Oliveira et al., 2012). 
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No teste da hipótese (H4), admitimos que a performance financeira é mais influenciada 

pelo endividamento total do que pelo endividamento de curto prazo. Os resultados 

apresentados nas ilustrações 18 e 66 mostram da análise de regressão uma 

significância ligeiramente maior do valor probabilístico do endividamento de curto prazo 

(p = 0,006) do que o valor observado para o endividamento total (p = 0,001), embora 

ambos estejam abaixo do nível de significância de 0,05, mas o endividamento total é o 

que apresenta um valor conservador. Os resultados encontrados diferem dos trabalhos 

realizados por Grzebielukas et al. (2008) e Titman e Wessels (1988). 

No teste da hipótese (H5), admitimos que quanto maior for o impacto da rentabilidade 

operacional do activo e menor o endividamento total, melhor será a performance 

financeira. Os resultados revelaram que a variável rentabilidade operacional do activo 

foi maior e mais significativa que o endividamento total, em termos anuais, para os 

percentis de ordem 25, 50 e 75. O efeito da rentabilidade operacional do activo foi maior 

para os sectores de maior impacto na performance financeira nos percentis de ordem 

50 e 75, que alcançaram o coeficiente angular de 0,9569 e 0,9745, respectivamente, 

(Fattouh et al., 2004; Oliveira et al. 2012); 

O efeito da rentabilidade operacional do activo foi maior, com coeficiente angular de 

0,9011, para os sectores de menor impacto na performance financeira no percentil de 

ordem 25 (ilustração 85). Os resultados espelham a falha na rejeição da hipótese (H5) 

para o nível de significância estatística () de 5%; 

A análise do percentil evidenciou a significância do endividamento de curto prazo para 

o percentil de ordem 10, tendo obtido um peso angular de 0,1525 negativos, enquanto 

o endividamento total se mostrou estatisticamente significante, com valor probabilístico 

p = 0,0004 para o mesmo percentil, com peso 0,1595 negativos (ilustrações 37 e 85). O 

coeficiente de determinação do modelo com o endividamento de curto prazo e o 

endividamento total foi de 84,26% e 85,27%, respectivamente.  

A correlação da rentabilidade operacional do activo foi alta e positiva nos dois modelos 

e coincide com o valor de 0,9078, enquanto o endividamento de curto prazo e o 

endividamento total registaram valores negativos de 0,5452 e 0,5917, respectivamente. 

Os resultados indicam falha na rejeição da hipótese nula face ao nível de significância 

() de 5% do modelo de avaliação da performance financeira que considera o 
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endividamento total em comparação com o nível de significância obtido pelo modelo que 

considera o endividamento de curto prazo. 

No teste da hipótese (H6), assumimos que os efeitos das variáveis não observáveis da 

rentabilidade operacional do activo e do endividamento total, captadas pelo intercepto 

da performance financeira nos diferentes sectores, mantém-se constantes ao longo do 

tempo (anos). Os resultados sugerem a escolha do modelo aleatório devido a 

superioridade que se registou do valor probabílistico p = 0,9456 em relação ao nível de 

significância () de 5%, o que demonstra falha na rejeição da hipótese nula, ou seja, os 

efeitos de variáveis não observáveis correlacionados com a rentabilidade operacional 

do activo e endividamento de curto prazo ou total da performance financeira nos 

diferentes sectores variam ao longo do tempo, ou seja, não são fixos, (Aviral e Raveesh, 

2014; Siokos, 2018; Boardman e Vinning, 1989), (ilustração 33). 

No teste da hipótese (H7), assumimos que o risco de insolvência de uma empresa 

pública ocorre quando o intercepto da performance financeira for considerado 

estatisticamente significativo e o seu valor absoluto for negativo ou menor do que o 

índice de insolvência. Os resultados indicaram que um valor nulo da rentabilidade 

operacional do activo e do endividamento total, a performance financeira das empresas 

públicas será negativa tendo se verificado um coeficiente estatisticamente significativo 

de 0,0565. Comparando o valor limite de (in)solvência de 2,99 alcançado no estudo 

realizado por Altman com o valor obtido de 0,0565 negativo, não se pode rejeitar a 

hipótese nula face a superioridade do nível de significância de 0,05 em relação ao valor 

probabilístico de p = 0,000, conforme a ilustração 66, (Scott, 1972; Leland e Pyle, 1977; 

Mietule e Klodāne, 2016); 

Os resultados do risco de insolvência do modelo da performance financeira que 

considera o endividamento total (ilustração 66), revelam um intercepto negativo de 

0,0565, mas estatisticamente significante no modelo da performance financeira de 

regressão normalizada que considera o endividamento total e a rentabilidade 

operacional do activo como variáveis independentes. Portanto, registamos falha na 

rejeição da hipótese (H7) face ao nível de significância de 5%, ou seja, não afastamos 

a hipótese das empresas públicas enfrentarem um risco de insolvência quando a 

rentabilidade operacional do activo e o endividamento total forem nulos, Prasetiyani e 

Sofyan (2020). 
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Os resultados em termos anuais do risco de insolvência (ilustração 85), indicam um 

intercepto estatisticamente significante para o percentil de ordem 50 que obteve o valor 

de 0,0078. Os resultados em termos anuais revelaram não significância do percentil de 

ordem 10 e 25, um intercepto negativo de 0,02106 e 0,006785, o percentil de ordem 50, 

75 e 90, registaram intercepto positivo de 0,002863, 0,01115 e 0,01390, 

respectivamente, mas não estatisticamente significativos, conforme a ilustração 88, 89, 

90, 91 e 92. Contudo, registamos a rejeição da hipótese (H7) para nível de significância 

de 5%. 

Os resultados em termos sectoriais do risco de insolvência (ilustração 93), espelham a 

significância do intercepto que registou o valor negativo de 0,08265 para o percentil de 

ordem 10. O percentil de ordem 25, 50, 75 e 90, registaram um intercepto negativo de 

0,0321 e 0,0290, enquanto o percentil de ordem 75 e 90, revelam um valor positivo de 

0,00111 e de 0,02293, mas não estatisticamente significativo, conforme a ilustração 94, 

95, 96 e 97, respectivamente. Os resultados enunciam falha na rejeição da hipótese 

(H7) face o nível de significância de 5% para o percentil de ordem 10 em relação aos 

percentis de ordem 25, 50, 75 e 90, ou seja, cerca de 10% do peso de empresas por 

sectores de actividades registariam o risco de insolvência. 

Os resultados revelaram que os sectores da agricultura, administração pública, 

comunicação social, energia, geologia e minas, transportes nos domínios ferroviário e 

rodoviário, e águas tiveram performances negativas, com 13,35%, 12,14%, 3,67%, 

1,42%, 11,18%, 1,77%, 12,20% e 5,90%, respectivamente, conforme se pode ver na 

tabela 25.  

A dinâmica do índice de Altman foi de 0,1538, -1,1782, -0,4004, -0,2525, -1,1200, -

0,8153, -0,2751 e -0,2651 pontos, respectivamente, Sajjan (2016). O índice de Springate 

evidenciou, para todos os sectores, uma posição de solvência, no que foi seguido pelo 

índice de Kanitz, excepto quanto ao valor obtido no sector da agricultura, de 1,5195 

pontos negativos, (Putera et al., 2017; Rezende et al., 2014) 

8.2.1.2. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O segundo modelo proposto procurou medir a performance financeira das empresas 

públicas que considera a variável dependente rentabilidade líquida do activo recorrendo 

a rentabilidade operacional do activo e endividamento total como independentes na 

equação da regressão múltipla.  
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A variável explicativa endividamento total foi transformada em log para assegurar a 

hipótese de normalidade, com excepção da rentabilidade líquida do activo e da 

rentabilidade operacional do activo, pois os valores negativos não têm logaritmo, 

considerando que os sinais das mesmas variáveis têm um significado crucial no 

comportamento da performance das empresas.  

A amostra sofreu um ajustamento para a calibragem do modelo devido à remoção dos 

valores críticos nos dados dos seguintes sectores: transportes no domínio rodoviário em 

2012, 2013 e 2015; no domínio ferroviário em 2013, 2014 e 2016; no domínio 

aeroportuário em 2016 e 2017; geologia e minas em 2013, 2014 e 2015; energia de 

2012 a 2015; águas em 2014; comunicação social em 2012; comércio em 2015 e 2016; 

administração pública em 2015 e 2017; petróleos em 2012 e 2017.  

As variáveis explicativas não apresentaram problemas de multicolinearidade, pois os 

valores alcançados pelo variance inflation factor (VIF) estão abaixo de 10. O modelo 

apresentou estabilidade na variância dos resíduos, tendo alcançado o valor de 

probabilidade p = 0,3369, superior ao nível de significância de 0,05. Também se 

observou o mesmo comportamento relativamente à estabilidade da variância, com valor 

probabilístico p = 0,3035 face ao benefício da dúvida de 0,05. 

Os resultados revelam a significância estatística da variável “hat”, enquanto a variável 

“hatsq”, com 0,393, não foi significativa para o nível de significância de 0,05. O modelo 

proposto encontra-se correctamente especificado. Os resultados demonstram a falha 

na rejeição da hipótese nula que evidencia a presença de variáveis omitidas no modelo 

face ao facto de o valor probabilístico p = 0,4809 ser superior ao nível de significância 

de 0,05 (ilustração 75). 

A técnica de regressão linear do percentil foi utilizada para identificar endogenamente a 

heterogeneidade presente entre as empresas no seu padrão de rentabilidade líquida do 

activo. Este método permite captar, para além da influência das variáveis apresentadas 

como explicativas, as variações ocorridas ao longo da distribuição das variáveis 

respostas.  

8.2.1.3. SÍNTESE CONCLUSIVA 

Os resultados apurados encontram-se subdivididos em três perspectivas de análise: 

descritiva, inferencial e estrutural. 
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Os principais resultados na perspectiva descritiva caracterizam o comportamento do 

momento das variáveis eleitas no modelo de avaliação da performance financeira das 

empresas públicas, num conjunto de 78 observações realizadas no período de 2012 a 

2017. Os resultados indicam: 

(i) A média da performance financeira, da rentabilidade operacional do activo, 

do endividamento de curto prazo e o endividamento total foi positiva, com 

4,52%, 0,07%, 59,62% e 72,24%, respectivamente, conforme mostram os 

resultados da tabela 20; 

(ii) A rentabilidade operacional do activo foi negativa nos sectores da 

administração pública, agricultura, comunicação, energia, águas, geologia e 

minas, e transportes nos domínios ferroviário e rodoviário; 

(iii) Nos sectores da agricultura, administração pública, geologia e minas, 

transportes nos domínios ferroviário e rodoviário, águas, comunicação social 

e energia, foram alcançados piores rendimentos líquidos, enquanto as 

pescas e o comércio se destacaram pelo rendimento líquido positivo (tabela 

21); 

(iv) Em termos da dívida, os sectores da agricultura, comércio, administração 

pública, energia, e transportes nos domínios aeroportuário e rodoviário 

alcançaram um endividamento de curto prazo e total acima de 50%; 

(v) Em termos de rentabilidade operacional do activo, o sector do comércio 

alcançou cerca de 21,29% positivos, seguido pelos transportes, com 12,04%, 

e pelas pescas, com 3,88%; 

(vi) Os resultados apresentados na tabela 25 destacam a posição de solvência 

no sector dos petróleos, com 1,7586 positivos de acordo com o índice de 

Altman. O índice de Springate obteve posição de solvência em todos os 

sectores. O ponto mais alto foi observado nos petróleos, com 4,063 pontos 

positivos, e o mais baixo no sector de geologias e minas, com 1,118 pontos 

positivos; 

(vii) O índice de Kanitz obteve o seu máximo no sector das águas e o mínimo na 

agricultura, com 64,90pontos positivos e 1,52 pontos negativos, em posição 

de solvência e de insolvência, respectivamente. 
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Perspectiva inferencial 

(i) Os resultados apurados na ilustração 65 indicaram significância estatística 

da rentabilidade operacional e do endividamento total, seguidas do intercepto 

no modelo. Os resultados revelam que 85,27% da variação total da 

performance financeira das empresas públicas foi explicada em média pelo 

comportamento da rentabilidade operacional do activo e do endividamento 

de curto prazo; 

(ii) A performance financeira obteve um sinal positivo da rentabilidade 

operacional do activo, com coeficiente angular de 0,8672, e sinal negativo do 

endividamento total, com 0,03. A correlação com o endividamento total foi 

negativa e com a rentabilidade operacional do activo foi positiva; 

(iii) O impacto da rentabilidade operacional do activo sobre a performance 

financeira foi positivo e significativo para os percentis de ordem 10, 25, 50 e 

75. O endividamento total foi estatisticamente significativo para o percentil de 

ordem 10 (ilustração 85); 

(iv) A análise dos coeficientes evidenciou que com uma variação de 1% da 

rentabilidade operacional do activo ocorreria uma variação positiva de 

0,7580%, 0,9011%, 0,9569%, 0,9745% e 1,0008% nos percentis de ordem 

10, 25, 50, 75 e 90, respectivamente. O efeito da rentabilidade operacional 

do activo foi maior nos sectores de maior performance financeira, com os 

maiores impactos nos percentis de ordem 50 e 75. Também verificámos que 

o efeito da rentabilidade operacional do activo foi maior para os sectores de 

menor performance financeira, com impactos nos percentis de ordem 10 e 

25 (ilustração 85). 

Os principais resultados da análise do percentil, em termos anuais, nos percentis de 

ordem 10, 25, 50, 75 e 90 evidenciaram os seguintes aspectos: 

(i) Cerca de 10% das observações concentraram uma variação total de 67,26% 

da performance financeira, explicada pela variação média positiva e 

significativa da rentabilidade operacional do activo e negativa do 

endividamento total (ilustração 88). 
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(ii) Um quarto das observações concentrou uma variação total de 51,62% da 

performance financeira, explicada pela variação média positiva e significativa 

da rentabilidade operacional do activo e negativa, mas não significativa, do 

endividamento total (ilustração 89);  

(iii) Cerca de 50% das observações concentraram uma variação total acima de 

37,08% da performance financeira das empresas públicas, explicada pela 

variação média positiva não significativa da rentabilidade operacional do 

activo e negativa do endividamento total (ilustração 90); 

(iv) Cerca de 75% das observações concentraram uma variação total de 43,39% 

da performance financeira, explicada pela variação média positiva e 

significativa da rentabilidade operacional do activo e do endividamento total 

(ilustração 91); 

(v) Cerca de 90% das observações concentraram uma variação total de 74,96% 

da performance financeira, explicada pela variação média positiva e 

significativa da rentabilidade operacional do activo e do endividamento total 

(ilustração 92). 

Os principais resultados em termos sectoriais nos percentis de ordem 10, 25, 50, 75 e 

90 evidenciaram os seguintes aspectos: 

(i) Cerca de 10% do peso das observações concentraram uma variação total 

de 74,31% da performance financeira explicada pela variação média positiva 

e significativa da rentabilidade operacional do activo e do endividamento 

total; 

(ii) A rentabilidade operacional do activo foi positiva para os sectores da 

comunicação social, comércio, transportes no domínio ferroviário e águas, e 

negativa nos demais sectores. O endividamento total foi positivo na 

comunicação social, pescas, petróleos, transportes nos domínios ferroviário 

e rodoviário para o percentil de ordem 10, conforme mostra a ilustração 93; 

(iii) Cerca de 25% das observações concentraram uma variação total de 59,01% 

da performance financeira explicada pela variação média positiva e 

significativa da rentabilidade operacional do activo, mas não significativa do 

endividamento total (ilustração 94); 
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(iv) A rentabilidade operacional do activo foi positiva na agricultura, comunicação 

social, comércio, transportes no domínio rodoviário e águas, e negativa nos 

demais sectores. O endividamento total foi positivo nos sectores da 

comunicação social, energia, pescas, petróleos, transportes nos domínios 

ferroviário e rodoviário para o percentil de ordem 25 (ilustração 94); 

(v) Metade das observações concentrou uma variação total acima de 61,23% 

da performance financeira explicada pela variação média positiva e 

significativa da rentabilidade operacional do activo, mas não significativa do 

endividamento total (ilustração 95); 

(vi) A rentabilidade operacional do activo foi positiva para a agricultura, o 

comércio e os petróleos. O endividamento total foi positivo na comunicação 

social, energia, pescas e transportes no domínio ferroviário para o percentil 

de ordem 50 (ilustração 95); 

(vii) Um terço das observações concentrou uma variação total de 75,82% da 

performance financeira explicada pela variação média positiva e significativa 

da rentabilidade operacional do activo, mas não significativa do 

endividamento total (ilustração 96); 

(viii) A rentabilidade operacional do activo foi positiva nos sectores da agricultura, 

comércio, petróleos e águas. O endividamento total foi positivo nos sectores 

da agricultura, comércio, energia, pescas e transportes no domínio ferroviário 

para o percentil de ordem 75 (ilustração 96); 

(ix) Cerca de 90% das observações concentraram uma variação total acima de 

88,68% da performance financeira explicada pela variação média negativa e 

significativa da rentabilidade operacional do activo e positiva e significativa 

do endividamento total (ilustração 97); 

(x) Os resultados indicam a falha na rejeição da hipótese nula da variável 

rentabilidade operacional do activo para um nível de significância de 0,05 

face ao valor probabilístico de p = 0,9933, ou seja, não há diferenças entre 

os coeficientes dos percentis e os efeitos são realmente diferentes entre 

sectores e ao longo do tempo, considerando que o valor probabilístico de p 

= 0,6404 é superior ao nível de significância de 0,05 (ilustração 98); 
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(xi) A rentabilidade foi positiva em todos os sectores enquanto o endividamento 

total foi negativo também em todos os sectores para o percentil de ordem 90. 

Em termos globais, a rentabilidade foi negativa e o endividamento total 

positivo em relação à performance financeira, evidenciando a presença das 

premissas da teoria de trade-off (ilustração 97); 

(xii) Os resultados indicam a falha na rejeição da hipótese nula do endividamento 

total para um nível de significância de 0,05 comparado com o valor de p = 

0,7231, ou seja, não há diferenças entre os coeficientes dos percentis e os 

efeitos são realmente diferentes entre sectores e ao longo do tempo, pois o 

valor probabilístico de p = 0,0567 foi superior ao nível de significância de 0,05 

(ilustração 99). 

Perspectiva estrutural 

(i) O resultado do teste de Chow revela que o modelo pooled não pode ser 

rejeitado em detrimento do modelo fixo, pois o valor de probabilidade p = 

0,1878 foi superior ao nível de significância de 0,05 (ilustração 79); 

(ii) O teste LM de Breusch-Pagan mostrou que o modelo pooled foi preferível 

em detrimento do aleatório perante o facto de o valor estatístico p = 0,1445 

ser superior ao nível de significância de 0,05 (ilustração 80); 

(iii) O resultado do teste de Hausman revela a superioridade do valor 

probabilístico p = 0,9556 face ao nível de significância de 0,05, 

recomendando para o presente estudo, o modelo de efeito aleatório em 

detrimento do modelo de efeito fixo (ilustração 81); 

(iv) Os resultados indicam que o intercepto varia entre os sectores, mas o 

comportamento das variáveis explicativas não foi constante ao longo do 

tempo (anos), devido ao facto de o valor probabílistico p = 0,1362 ser 

superior ao nível de significância de 0,05. O sector dos transportes no 

domínio aeroportuário foi estatisticamente significante (ilustração 82); 

(v) Os resultados indicaram rejeição da hipótese nula perante o facto de o valor 

de p = 0,9407 ser superior ao nível de significância de 0,05, ou seja, o factor 

tempo (anos) não foi capaz de explicar o comportamento intercepto 

(ilustração 83); 
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(vi) Os resultados revelaram rejeição da hipótese nula para o nível de 

significância de 0,05 quando comparado com o valor de p = 0,4867. O 

intercepto difere ao longo do tempo (anos) e nos diferentes sectores 

(ilustração 84). 
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9. CONCLUSÕES 

A presente pesquisa desenvolveu dois modelos de avaliação da performance financeira 

das empresas públicas. O primeiro modelo da avaliação da performance financeira 

considera variável dependente a rentabilidade líquida do activo total e as independentes 

a rentabilidade operacional do activo e endividamento de curto prazo. O segundo 

modelo da performance leva em conta a rentabilidade operacional do activo e o 

endividamento total.  

A primeira abordagem econométrica passou pela análise de resultados através do 

modelo de regressão linear múltipla, com recurso aos dados de painel, e revelou-se útil 

na presente pesquisa à falta de dados observados das empresas públicas em diversos 

períodos temporais. Os resultados foram analisados tendo em conta a interpretação do 

valor probabilístico dos coeficientes, do sinal esperado dos coeficientes, do coeficiente 

de determinação, da estatística global F e da correlação das variáveis, (Gurajati, 2008).  

A segunda abordagem econométrica resultou da utilização de regressões lineares de 

percentis, uma metodologia que permitiu identificar endogenamente a heterogeneidade 

presente entre os sectores. Este método permitiu captar, para além da influência das 

variáveis apresentadas como explicativas, as variações ocorridas ao longo da 

distribuição das variáveis respostas em vários pontos da distribuição dos dados, (Lê 

Cook, Manning, 2013). 

Devido à importância da construção de um modelo teórico que estude e capte o 

comportamento das variáveis no modelo em cada sector, a primeira fase permitiu 

remover dos dados os valores muito críticos, para atender aos pressupostos do modelo 

de regressão linear múltipla, devido à inflexibilidade e à sensibilidade que este apresenta 

na presença de outliers, (Chatterjee e Hadi, 1986; Chatfield, 1995). Numa segunda fase, 

utilizou-se a técnica de regressão do percentil, que considera a heterocedasticidade.  

Os resultados apurados indicam que o modelo da performance financeira que considera 

a variável dependente rentabilidade líquida do activo e como variáveis independentes a 

rentabilidade operacional do activo e o endividamento de curto prazo obteve um 

coeficiente de determinação de 84,26% e uma significância das variáveis 

independentes, enquanto o segundo modelo, que inclui o endividamento total, obteve, 

por sua vez, 85,27%, com significância das variáveis independentes.  
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Os resultados revelam que o comportamento da performance financeira das empresas 

públicas, nos seus respectivos sectores, pode ser explicado considerando as variáveis 

rentabilidade operacional do activo e endividamento (quer de curto prazo, quer total). 

Os resultados encontrados nas ilustrações 18, 66 e 114, espelharam do teste F global, 

a rejeição da hipótese nula que coeficientes angulares sejam simultaneamente iguais a 

zero considerando a superioridade do benefício de dúvida em relação ao valor 

probabilístico p = 0,00. 

A análise de percentis indicou que o impacto da rentabilidade operacional do activo 

sobre a rentabilidade líquida do activo foi positivo e significativo para os percentis de 

ordem 10, 25, 50 e 75, enquanto o endividamento de curto prazo foi estatisticamente 

significativo para os percentis de ordem 10 e 25, Fattouh et al. (2004). 

A teoria de pecking order apresentada por Myers e Majluf (1984) revelou estar presente 

em quase todos os resultados. A relação da performance financeira foi positiva com a 

rentabilidade operacional do activo e negativa com o endividamento de curto prazo e 

com o endividamento total, na maioria dos casos corrobando com as conclusões 

encontradas por Gwatidzo et al. (2016). Os modelos desenvolvidos procuram responder 

ao critério de obtenção de lucros, ou seja, as empresas públicas podem alcançar o lucro 

controlando o ciclo operacional e a política de endividamento. 

Os resultados demonstraram que os sectores da agricultura, administração pública, 

geologia e minas, transportes, águas, comunicação social e energia alcançaram piores 

resultados líquidos, e que se verificou a situação contrária nos sectores das pescas e 

do comércio.  

O modelo de efeitos aleatórios para sectores e anos revelou ser o mais adequado na 

análise do comportamento da rentabilidade operacional do activo e do endividamento, 

quer de curto prazo, quer total, em detrimento do modelo de efeitos fixos, ou seja, os 

efeitos de variáveis não observáveis correlacionados com a rentabilidade operacional 

do activo e endividamento de curto prazo ou total da performance financeira nos 

diferentes sectores variam ao longo do tempo, ou seja, não são fixos, (Prates e Serra, 

2009; Aviral e Raveesh, 2014). O recurso à técnica de regressão do percentil foi utilizado 

para ultrapassar a presença da heterocedasticidade verificada nos dados (Koenker e 

Bassett, 1978). 
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Os principais resultados alcançados na modelagem da regressão linear múltipla do 

estudo empírico relativamente ao primeiro modelo teórico formulado para a avaliação 

da performance financeira, considerando a rentabilidade líquida do activo total, estão 

subdivididos em duas abordagens, a saber: i) modelo que procura o comportamento 

uniforme e fixo de todos os parâmetros do modelo, independentemente dos seus efeitos 

nos diferentes períodos e sectores; ii) modelo que procura analisar o efeito da 

modificação dos parâmetros nos diferentes sectores de actividade, pois o efeito na 

modificação dos coeficientes pode não ser constante e homogéneo entre os sectores, 

afectando também o comportamento do intercepto.  

As conclusões dos resultados alcançados na perspectiva do modelo de avaliação da 

performance financeira que considera a rentabilidade líquida do activo evidenciaram os 

seguintes aspectos: 

(i) No teste da hipótese (H1), admitimos que performance financeira das 

empresas públicas medida pela rentabilidade líquida do activo total depende 

da rentabilidade operacional do activo e do endividamento de curto pazo. Os 

resultados indicam que a rentabilidade operacional do activo e o 

endividamento de curto prazo foram estatisticamente significativos face ao 

nível de significância () de 5%. Cerca de da variação total 84,26% da 

performance financeira foi explicada conjuntamente pelo comportamento da 

rentabilidade operacional e do endividamento de curto prazo, contudo, os 

resultados revelam falha na rejeição da hipótese nula (H1), (Titman e 

Wessels, 1988; Grzebieluckas et al., 2008);  

(ii) A correlação da performance financeira face a rentabilidade operacional do 

activo foi positiva com 0,9078 e com o endividamento de curto prazo foi 

negativa de 0,5452, (Ahmad et al. 2012); 

(iii) Os resultados indicaram que o grau de associação entre a performance 

financeira e o endividamento de curto prazo foi negativa, com 0,5452, e a 

associação positiva entre a performance financeira e a rentabilidade 

operacional do activo, com 0,9078, estando em linha com as conclusões do 

Grzebieluckas et al., (2008), Rajan and Zingales (1995), Wald (1999), Booth 

et al. (2001); 
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(iv) O endividamento de curto prazo influenciou negativamente a performance 

financeira das empresas públicas. Os resultados comprovaram a 

significância do endividamento de curto prazo no modelo face ao benefício 

da dúvida () de 5%, pelo que não foi possível rejeitar a hipótese nula (H2). 

Na mesma linha de pensamento está a conclusão conseguida por Baskin 

(1989), Perobelli e Famá (2003), Rajan e Zingales (1995), Booth et al. (2001), 

Miller (1977), Grzebieluckas et al. (2008), Vintilă e Nenu (2015); 

(v) A teoria de pecking order foi comprovada nas hipóteses (H2), dada a 

significância e a correlação negativa com o endividamento de curto prazo. 

Portanto, não foi possível rejeitar a hipótese que existe uma relação inversa 

entre o endividamento de curto prazo e os fundos internos das empresas 

públicas, corroborando com Myers e Majluf (1984), Booth et al. (2001), 

Bastos et al. (2009); 

(vi) A rentabilidade operacional do activo influenciou positivamente a 

performance financeira das empresas públicas, corroborando com os 

resultados encontrados pelo Isik (2016) e Kowalewski et al. (2010). Os 

resultados comprovaram a significância da rentabilidade operacional do 

activo no modelo face ao benefício da dúvida () de 5%, pelo que não foi 

possível rejeitar a hipótese nula (H3); 

(vii) No teste da hipótese (H4), admitimos que a performance financeira será mais 

influenciada pela rentabilidade operacional do activo e pelo endividamento 

total do que pelo endividamento de curto prazo. O coeficiente de 

determinação do modelo da performance financeira que considera a 

rentabilidade líquida do activo para o endividamento de curto prazo foi de 

84,26%, enquanto o do modelo com o endividamento total foi de 85,27% 

(Fattouh et al., 2004); 

(viii) A correlação da rentabilidade operacional do activo foi alta e positiva com 

0,9078, enquanto com o endividamento de curto prazo e o endividamento 

total foi negativa, com 0,5452 e 0,5917, respectivamente, (Ahmad et.al., 

2012; Sorana, 2015; García - Teruel et al., 2007); 

(ix) Os resultados revelaram que o modelo de avaliação da performance 

financeira que considera o endividamento total obteve maior coeficiente de 
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determinação e foi ligeiramente mais significativo do que aquele que 

considera o endividamento de curto prazo, o que expressa falha na rejeição 

da hipótese nula (H4) para o nível de significância () de 5%, como também 

se pode verificar para os percentis de ordem 10, 25, 50 e 75, 

respectivamente, (Ha, Thi Viet et al., 2019); 

(x) No teste da hipótese (H5), admitimos que quanto maior e mais significativa 

for a rentabilidade operacional do activo e menos significativo for o 

endividamento de curto prazo, maior será a performance financeira das 

empresas públicas. Os resultados, em termos anuais, revelaram que, nos 

percentis de ordem 50 e 75, a rentabilidade operacional do activo foi maior e 

mais significativa do que o endividamento de curto prazo, face ao nível de 

significância estatística () de 5%; (Motta, 1984; Fattouh et al., 2004). 

(xi) O efeito da rentabilidade operacional do activo sobre a performance 

financeira, que alcançou um coeficiente angular de 0,9586 e de 0,9739 nos 

percentis de ordem 50 e 75, respectivamente, foi maior nos sectores de maior 

peso. Por outro lado, os valores do coeficiente angular de 0,7966 e 0,8969 

nos percentis de ordem 10 e 25, respectivamente, expressam um efeito 

maior da rentabilidade operacional do activo nos sectores de menor 

performance financeira, (García - Teruel et al., 2007; Marioni, 2016; Girão, 

2017); 

(xii) Os resultados indicaram que o efeito do endividamento de curto prazo sobre 

a performance financeira, que obteve um coeficiente angular de 0,1525 

pontos negativos no percentil de ordem 10, foi menor nos sectores de menor 

peso. Contudo, registamos falha na rejeição da hipótese nula (H5) para o 

nível de significância estatística () de 5%; 

(xiii) No teste da hipótese (H7), assumimos que o risco de insolvência de uma 

empresa pública ocorre quando o intercepto da performance financeira for 

considerado estatisticamente significativo e o seu valor absoluto menor ou 

negativo que o índice de insolvência. Os resultados revelam que para um 

valor nulo da rentabilidade operacional do activo e do nível do endividamento 

de curto prazo, a performance financeira das empresas públicas foi negativa 

e alcançou o valor de 0,05855 na origem da recta, tendo sido 
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estatisticamente significante. Comparado o valor obtido de 0,05855 negativo 

com o valor limite de 2,99 (in) solvência definido por Altman, concluímos que 

não se pode rejeitar a hipótese nula devido a superioridade do nível de 

significância de 0,05 face ao valor probabilístico p = 0,00, (FOO e Pathak, 

2019; Fama e French 1992); 

(xiv) A rentabilidade operacional do activo foi negativa nos sectores da agricultura, 

petróleos, energia, pescas, geologia e minas, comunicação social e águas 

para os percentis de ordem 10, 25, 50, 75 e 90, (Fattouh et al., 2004); 

(xv) O endividamento de curto prazo foi positivo nos sectores da comunicação 

social, energia, petróleos, pescas, agricultura, comércio, transportes e águas 

para os percentis de ordem 10, 25, 50, 75 e 90. O sector dos transportes foi 

desagregado nos domínios ferroviário, aeroportuário, rodoviário e portuário, 

(García - Teruel et al., 2007); 

As principais conclusões dos resultados do modelo de avaliação da performance 

financeira que considera o endividamento total evidenciaram os seguintes pontos: 

(i) No teste da hipótese (H1), admitimos que performance financeira das 

empresas públicas medida pela rentabilidade líquida do activo total depende 

da rentabilidade operacional do activo e do endividamento total. Os 

resultados indicam que a rentabilidade operacional do activo e o 

endividamento total foram estatisticamente significativos face ao nível de 

significância () de 5%. Cerca de da variação total 85,27% da performance 

financeira foi explicada conjuntamente pelo comportamento da rentabilidade 

operacional e do endividamento total, (Ha, Thi Viet et al., 2019); 

(ii)  A correlação da performance financeira face a rentabilidade operacional do 

activo foi positiva com 0,9078 e com o endividamento total foi negativa de 

0,5917. Contudo, os resultados revelam falha na rejeição da hipótese nula 

(H1), (Chen, 2004; Sorana, 2015); 

(iii) O endividamento total influenciou negativamente a performance financeira 

das empresas públicas. Os resultados comprovaram a significância do 

endividamento total no modelo face ao nível de significância estatística () 
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de 5%, pelo que não foi possível rejeitar a hipótese nula (H2), (Chen, 2004; 

Ahmad  et al., 2012); 

(iv) Os resultados indicaram que a relação entre a performance financeira e o 

endividamento total foi negativa, com um coeficiente angular de 0,5917, e 

que a relação com a rentabilidade operacional do activo foi positiva, na ordem 

de 0,9078, (Rocha, 2014); 

(v) Os resultados da hipótese (H2) revelaram a presença da teoria de pecking 

order, que postula a existência de uma relação inversa entre os fundos 

internos e o nível do endividamento total, (Myers e Majluf, 1984; Baskin, 

1989); 

(vi) A rentabilidade operacional do activo influenciou positivamente a 

performance financeira das empresas públicas. Os resultados comprovaram 

a significância da rentabilidade operacional do activo no modelo face ao nível 

de significância estatística () de 5%, pelo que não foi possível rejeitar a 

hipótese nula (H3), (Kowalewski et al., 2010; Isik, 2016); 

(vii) No teste da hipótese (H4), admitimos que a performance financeira será mais 

influenciada pela rentabilidade operacional do activo e pelo endividamento 

total do que pelo endividamento de curto prazo. Os resultados apresentados 

nas ilustrações 17 e 65 mostram que o valor probabilístico de p = 0,006 

relativo ao endividamento de curto prazo é ligeiramente superior ao valor 

observado de p = 0,001 relativo ao endividamento total, embora estando 

ambos abaixo do nível de significância estatística de 0,05. Contudo, os 

resultados indicaram falha na rejeição da hipótese nula (H4) face ao nível de 

significância () de 0,05, pois o p - value do endividamento total é 

ligeiramente mais baixo do que o modelo que inclui o endividamento de curto 

prazo. Os resultados encontrados diferem dos trabalhos realizados por 

Grzebielukas et al. (2008) e Titman e Wessels (1988); 

(viii) No teste da hipótese (H5), assumimos que quanto maior e mais significativa 

for a rentabilidade operacional do activo e menos significativo for o 

endividamento total, maior será a performance financeira das empresas 

públicas. Os resultados para os percentis de ordem 25, 50 e 75 indicaram 

que a rentabilidade operacional do activo foi maior e mais significativa que o 
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endividamento total, em termos anuais, (Fattouh et al., 2004; Oliveira et al., 

2012); 

(ix) A análise do percentil evidenciou também significância do endividamento de 

curto prazo para o percentil de ordem 10, tendo obtido um coeficiente angular 

de 0,1525 negativos, enquanto o endividamento total mostrou-se 

estatisticamente significativo, com o valor probabílistico p = 0,0004, para o 

mesmo percentil, com coeficiente angular de 0,1595 negativo. O coeficiente 

de determinação do modelo de avaliação com o endividamento de curto 

prazo e com o endividamento total foi de 84,26% e 85,27%, respectivamente; 

(x) O efeito da rentabilidade operacional do activo foi maior nos sectores de 

maior peso da performance financeira nos percentis de ordem 50 e 75, que 

alcançaram o coeficiente angular de 0,9569 e 0,9745, respectivamente. O 

efeito da rentabilidade operacional do activo foi maior, com coeficiente 

angular de 0,9011 no percentil de ordem 10, para os sectores de menor 

impacto da performance financeira. Os resultados espelham falha na rejeição 

da hipótese (H5) para o nível de significância estatística () de 5%, (Marioni, 

2016; Girão, 2017); 

(xi) No teste da hipótese (H6), assumimos que os efeitos de variáveis não 

observáveis da rentabilidade operacional do activo e endividamento de curto 

prazo captadas pelo intercepto da performance financeira nos diferentes 

sectores se mantém constante ao longo do tempo (anos). Os resultados 

sugerem a escolha do modelo aleatório devido a superioridade que se 

registou do valor probabílistico p = 0,6436 em relação ao nível de 

significância () de 5%, o que demonstra rejeição da hipótese nula, ou seja, 

os efeitos de variáveis não observáveis correlacionados com a rentabilidade 

operacional do activo e endividamento de curto prazo ou total da 

performance financeira nos diferentes sectores variam ao longo do tempo, 

ou seja, não são fixos, (Song, 2005; Alsahafi, 2017). 

(xii) Ainda no teste da hipótese (H6), assumimos que os efeitos de variáveis não 

observáveis da rentabilidade operacional do activo e endividamento total 

captadas pelo intercepto da performance financeira nos diferentes sectores 

se mantém constante ao longo do tempo (anos). Os resultados sugerem a 

escolha do modelo aleatório devido a superioridade que se registou do valor 
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probabílistico p = 0,9456 em relação ao nível de significância () de 5%, o 

que demonstra falha na rejeição da hipótese nula, ou seja, os efeitos de 

variáveis não observáveis correlacionados com a rentabilidade operacional 

do activo e endividamento de curto prazo ou total da performance financeira 

nos diferentes sectores variam ao longo do tempo, ou seja, não são fixos, 

(Aviral e Raveesh, 2014). 

As conclusões dos resultados alcançados mostraram que o modelo de avaliação da 

performance financeira que considera o endividamento de curto prazo ou endividamento 

total comprovaram mais o modelo que atende o efeito aleatório em relação o modelo de 

efeito fixo (Torres-Reyna, 2007; Vijayamohanan, 2016) devido a superioridade 

verificada nos valores probabilísticos p = 0,6436 e p = 0,9556 face o nível de 

significância estatística de 0,05, respectivamente. Contudo, a hipótese nula (H6) que 

assegura relação das variáveis explicativas com a explicada de manter-se constante em 

todos os sectores das empresas públicas, não pode ser aceite, ou seja, o 

comportamento das variáveis explicativas em relação à variável explicada não foi 

constante, conforme se pode verificar nos percentis de ordem 10, 25, 50, 75 e 90, por 

sector de actividade. 

(i) Os resultados do modelo de avaliação que considera o endividamento de 

curto prazo na análise estrutural do comportamento do intercepto indicaram 

rejeição da hipótese nula da variável rentabilidade operacional do activo para 

um nível de significância de 0,05, quando comparado com o valor 

probabílistico p = 0,8546, ou seja, não há diferenças entre os coeficientes 

dos percentis e os efeitos são realmente diferentes entre sectores e ao longo 

dos anos, considerando o valor probabílistico p = 0,6989 face ao benefício 

da dúvida de 0,05; 

(ii) Os resultados indicaram rejeição da hipótese nula do endividamento de curto 

prazo para um nível de significância de 0,05, quando comparado com o valor 

probabilístico p = 0,2187, ou seja, não há diferenças entre os coeficientes 

dos percentis e os efeitos são realmente diferentes entre os sectores e ao 

longo dos anos, visto que o valor probabilístico p = 0,3249 face ao benefício 

da dúvida de 0,05; 

(iii) Os resultados do modelo de avaliação que considera o endividamento total 

na análise estrutural do comportamento do intercepto indicaram a rejeição 
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da hipótese nula da variável rentabilidade operacional do activo para um 

nível de significância de 0,05, quando comparado com o valor probabilístico 

p = 0,9933, ou seja, não há diferenças entre os coeficientes dos percentis e 

os efeitos são realmente diferentes entre os sectores e ao longo dos anos, 

considerando o valor probabílistico p = 0,6404 face ao benefício da dúvida 

de 0,05; 

(iv) Os resultados revelaram a rejeição da hipótese nula da variável 

endividamento total para um nível de significância de 0,05, quando 

comparado com o valor probabilístico p = 0,7231, ou seja, não há diferenças 

entre os coeficientes dos percentis e os efeitos são realmente diferentes 

entre os sectores e ao longo dos anos, considerando o valor probabilístico p 

= 0,0567 face ao benefício da dúvida de 0,05; 

(v) Os resultados na análise da rentabilidade operacional do activo indicaram 

que o valor probabilístico p = 0,4982 é superior ao nível de significância de 

0,05, o que representa rejeição da hipótese nula, ou seja, não há diferenças 

entre os coeficientes dos percentis e que os efeitos são realmente diferentes 

entre os sectores e ao longo do tempo, considerando o valor probabilístico p 

= 0,3603 face ao benefício da dúvida de 0,05; 

Ainda no domínio de verificação da hipótese (H6), o modelo de avaliação da 

performance financeira revelou que não se pode confirmar seguramente que o 

comportamento dos coeficientes angulares da rentabilidade operacional do activo e do 

endividamento de curto prazo se mantém constante ao longo do tempo, mas o intercepto 

varia entre os sectores, devido ao facto observado de o nível de significância estatística 

de 5% ser ligeiramente superior ao valor probabilístico p = 0,0460. 

Os resultados indicam também a rejeição da situação em que os coeficientes angulares 

são constantes, mas o intercepto varia ao longo do tempo (anos) devido ao facto de o 

valor probabilístico p = 0,9571 ser superior ao nível de significância estatística de 5%. 

Os resultados apontaram para a rejeição da hipótese nula ao comparar o valor 

probabilístico p = 0,2790 com o nível de significância estatística de 5%, ou seja, é nula 

a hipótese de os coeficientes angulares serem constantes, mas o intercepto varia com 

os sectores e com o tempo.  
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(i) No teste da hipótese (H7), assumimos que o risco de insolvência de uma 

empresa pública ocorre quando o intercepto da performance financeira for 

considerado estatisticamente significativo e o seu valor absoluto menor ou 

negativo que o índice de insolvência, (Fama e French,1992; Pedro Júnior, 

2011). Os resultados indicaram que para um valor nulo da rentabilidade 

operacional do activo e do endividamento total, a performance financeira das 

empresas públicas foi negativa e estatisticamente significativa, tendo 

alcançado o valor de 0,0565 negativos. Registamos falha na rejeição da 

hipótese (H7) considerando o limite de (in) solvência, (Altman, 1968), ou seja, 

o valor do intercepto está abaixo do valor de 2,99 do índice de in) solvência 

de Altman. 

O modelo de avaliação da performance financeira que considera o endividamento total 

espelhou quase as mesmas conclusões ao verificar que o intercepto varia entre os 

sectores, pois o nível de significância de 0,05 foi inferior ao valor probabilístico p = 

0,1362. Os resultados evidenciaram que não se pode rejeiar hipótese do intercepto 

manter constante ao longo dos anos devido a superioridade do valor probabilístico p = 

0,9407 face o nível de significância de 0,05, o que corrobora na mesma linha de 

pensamento de rejeição da hipótese do intercepto manter constante nos sectores e com 

o tempo devido o alcance do valor probabilístico p = 0,4867.  

O modelo de avaliação da performance financeira mostrou ainda que o comportamento 

dos coeficientes angulares foi constante ao longo do tempo (anos), mas que o intercepto 

varia entre os sectores quando se observa que o nível de significância estatística de 5% 

é superior ao valor probabilístico p = 0,003.  

Os resultados indicaram rejeição da hipótese nula (H6), que assume que o intercepto 

varia ao longo do tempo, devido ao elevado valor probabilístico p = 0,1106. Quando se 

constata que os coeficientes angulares são constantes, mas que o intercepto varia nos 

sectores e com o tempo, conclui-se que é nula a rejeição, pois o nível de significância 

estatística de 5% é superior ao valor probabílistico p = 0,0003. Estes resultados reforçam 

a inclinação ao modelo de efeitos aleatório, pois os factores que afectaram as variáveis 

explicativas num sector, não foram considerados constantes noutros sectores, (Siokos, 

2018). 
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Contudo, os resultados alcançados demonstraram que a teoria de pecking order e a 

teoria do trade-off podem explicar a performance financeira das empresas públicas, 

considerando o efeito operacional e do endividamento nos modelos.  

O modelo de avaliação da performance financeira que analisa o comportamento da 

rentabilidade líquida do activo considerando as variáveis independentes rentabilidade 

operacional do activo, endividamento de curto prazo ou endividamento total comprovou 

as hipóteses levantadas na pesquisa na sua generalidade. No entanto, a análise da 

hipótese (H6) revelou insegurança, visto que se observou que o nível de significância 

estatística de 5% foi ligeiramente superior ao valor probabilístico p = 0,0460, ou seja, o 

comportamento dos coeficientes angulares da rentabilidade operacional do activo e do 

endividamento, quer de curto prazo quer total, mantém-se constante ao longo do tempo. 

Os resultados revelam que as empresas públicas angolanas apresentaram um 

deficiente desempenho financeiro que inviabilizaram a prossecução de indicadores 

animadores da performance financeira. No domínio financeiro foram observados sérios 

problemas nas empresas públicas angolanas, nomeadamente: a) elevados níveis de 

endividamento de curto prazo ou endividamento total, b) fraca rentabilidade operacional 

do activo total e c) a regularidade de resultados líquidos negativos. Foi possível detectar 

o risco de insolvência financeira das empresas públicas com aplicação do índice de 

Altman que melhor responde acolhe o comportamento da rentabilidade líquida do activo, 

rentabilidade operacional do activo total e ao nível de endividamento comparativamente 

ao índice de Kanitz e ao índice de Springate. 

A relação entre a rentabilidade da empresa e o endividamento permitiu confirmar as 

premissas da teoria de pecking order, que sustenta que quanto maior for a rentabilidade 

da empresa, maior será o nível de autofinanciamento e, consequentemente, menor o 

endividamento, ou seja, a teoria de pecking order revela a existência de uma relação 

negativa entre a rentabilidade e o endividamento. 

A teoria do trade-off preconiza que existe uma relação positiva entre a rentabilidade e o 

endividamento, ou seja, o aumento da dívida aumenta o tamanho dos activos da 

empresa que afectam o peso das amortizações e, consequentemente, os resultados 

operacionais; acresce ainda que o aumento da dívida aumenta os encargos financeiros, 

os quais afectam os resultados antes de impostos a pagar, o que se traduz num 

benefício fiscal. 
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A insolvência financeira revelou ser uma consequência da teoria do trade-off, isto porque 

o aumento da dívida pode fragilizar a capacidade operacional de remunerar os activos, 

devido ao aumento das amortizações, que afectam a contratação de financiamentos, 

devido ao peso dos encargos financeiros, que por sua vez acentuam as dificuldades 

financeiras (Dichev, 1998; Mietule e Klodāne, 2016). No presente estudo, o risco de 

insolvência financeira ficou perceptível na comparação do valor do intercepto nos 

modelos da performance financeira com o índice de insolvência de Altman.  

Os resultados encontrados na análise de dados anuais permitiram revelar uma falha na 

rejeição da presença de um risco de insolvência financeira para o percentil de ordem 

10, em relação aos percentis de ordem 25, 50, 75 e 90, no modelo da performance 

financeira que considera o endividamento de curto prazo face ao nível de significância 

de 5%. No que toca ao modelo da performance financeira que considera o 

endividamento total, registou-se a falha na rejeição para o percentil de ordem 10 em 

termos sectoriais, enquanto os resultados anuais indicam a insignificância do intercepto, 

pelo que se rejeita a hipótese da presença de um risco de insolvência (Ohlson, 1980; 

Griffin et al., 2002).  

Sob outro prisma, o modelo de efeito aleatório mostrou ser mais consistente do que o 

modelo de efeito fixo, ou seja, os factores não observáveis captados pelo intercepto e 

que afectaram o comportamento da rentabilidade operacional do activo e do 

endividamento de curto prazo ou do endividamento total, no modelo da performance 

financeira, não foram constantes nos diferentes sectores e ao longo do tempo, uma 

situação que pode estar associada às características e à estrutura de cada sector, bem 

como ao modelo de política de subsídios adoptado por cada sector, à mudança dos 

conselhos de administração, ao desconhecimento dos objectivos financeiros e à 

experiência dos gestores na condução das empresas públicas (Aviral e Raveesh, 2015; 

Song, 2005).  

Finalmente, a dimensão da presença das premissas da teoria de pecking order e da 

teoria do trade-off no modelo da performance financeira, nas empresas públicas 

angolanas, revela uma maior necessidade de controlo da rentabilidade operacional do 

activo e da política do endividamento total, pois, segundo a teoria de pecking order, 

baixos níveis de dívida dependem da geração de rendimentos líquidos positivos, 

alavancada por um ciclo de exploração viável (Myers e Majluf, 1984; Damodaram, 

2004). Contudo, foi possível detectar a presença das premissas da teoria de pecking 
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order e da teoria do trade-off, bem como o risco de insolvência financeira, nos modelos 

de avaliação da performance financeira desenvolvidos na presente pesquisa.  
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LIMITAÇÕES DO ESTUDO 

O período curto da série estatística, a desagregação do sector dos transportes, a 

exclusão de algumas empresas que não apresentaram informações completas no 

período em análise, a remoção dos outliers com intuito de normalização do 

comportamento dos dados e o facto de o tamanho de amostra variar em cada modelo 

constituem algumas das limitações da pesquisa.  

O presente estudo não procurou estudar as razões do comportamento das variáveis, 

mas tratou sim de identificar critérios e indicadores e de construir modelos capazes de 

explicar a performance financeira das empresas públicas. A fraca resposta aos 

questionários enviados às empresas públicas não nos permitiu realizar uma efectiva 

comparação e confronto entre os indicadores percepcionados pelos gestores no 

contexto angolano e os revisados na literatura. 

Os resultados encontrados permitem ter uma percepção mais profunda dos factores que 

afectam o comportamento da performance financeira das empresas públicas e a 

importância de definir critérios para a sua avaliação. A análise do percentil não 

considerou a função logarítmica do endividamento de curto prazo, do endividamento 

total, uma vez que essa técnica não coloca problemas de heterocedastidade dos dados.  

Na literatura não existem referências claras sobre os intervalos ou limites mínimos e 

máximos a partir dos quais se possa classificar o valor da rentabilidade líquida do activo 

como satisfatórios ou insatisfatórios em termos de performance. Em grande parte das 

pesquisas encontradas, os resultados diferem, embora certos casos, as conclusões 

acerca do comportamento das variáveis explicativas utilizadas na pesquisa convergem. 

Os modelos de avaliação da performance financeira discutidos na presente pesquisa 

não desenvolveram uma perspectiva estruturante do desempenho das empresas 

públicas, ou seja, não se procurou fazer a busca das causas e dos seus efeitos, mas 

sim construir uma visão da relação e do comportamento das variáveis no modelo. 

Outrossim, a limitação de acesso das notas explicativas das demonstrações financeiras 

impediu o recurso ao cálculo de outros indicadores, nomeadamente o valor agregado 

económico (EVA), o rácio de custo-benefício (EBC), o custo dos recursos domésticos 

(DRC), o custo de oportunidade económica (EPC), o retorno económico do capital 

(ERC), e o retorno económico por cada unidade de benefício económico (UEB).  
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A fraca disponibilidade e as dificuldades de obtenção dos dados reduziram as 

possibilidades de recurso a outros modelos estatísticos, como é o caso dos modelos 

dinâmicos, que permitem analisar o desfasamento de um dos regressores em um ou 

mais períodos. 

SUGESTÕES DE PESQUISAS FUTURAS 

A sua importância para a análise das causas e do comportamento heterogéneo dos 

sectores e da composição estrutural sugerem, para o desenvolvimento de futuras 

pesquisas, a necessidade de se estudar os modelos ou Método de Momentos 

Generalizado (GMM) e Vectores Auto-Regressivos (VAR).  

Entendemos também existir a necessidade de aplicação de um inquérito qualitativo para 

captar uma visão comparativa dos indicadores utilizados pelos gestores das empresas 

públicas e dos indicadores disponíveis na literatura, pois o ambiente e as condições 

diferem em cada país. 

CONTRIBUTO DA INVESTIGAÇÃO 

Os resultados da presente pesquisa oferecem espaço de percepção na formulação de 

políticas de controlo da performance financeira e da gestão das empresas públicas, e 

da importância da verificação da relação entre objectivos, critérios e indicadores para a 

construção de um modelo de avaliação da performance financeira. A utilização da 

técnica de análise da regressão do percentil mostrou o impacto das variáveis de cada 

modelo em toda a distribuição da amostra, por sector de actividade.  

A significância verificada nas variáveis explicativas nos dois primeiros modelos revelou 

que o aumento do nível do endividamento tende a asfixiar o ciclo operacional e, por 

outro lado, reduz as possibilidades de os rendimentos líquidos devolverem o 

investimento realizado, ou seja, a performance financeira das empresas públicas pode 

ser avaliada considerando a rentabilidade operacional do activo e o nível de 

endividamento, quer de curto prazo, quer total. Essas mesmas variáveis podem ser 

utilizadas como veículo de controlo de gestão da performance financeira das empresas 

públicas, visto que parte dessas entidades apresentam muitos problemas de aporte 

financeiro e elevadas dívidas. 
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Sector da Agricultura             
       

RUBRICAS     Anos       
       

  2017 2016 2015 2014 2013 2012 

Liquidez geral  0,1325 0,3152 0,1518 0,1112 0,0962 0,0662 

Liquidez reduzida 0,1236 0,3137 0,0798 0,0221 0,0755 0,0361 

Liquidez imediata = Disponib/AC 0,0311 0,1982 0,0225 0,0100 0,0691 0,0103 

Contas a receber/AC 0,6980 0,2914 0,2764 0,1013 0,0591 0,2832 

Contas a receber/VN 0,4832 0,1338 0,1476 0,2670 0,2403 0,6170 

Passivo corrente (PC/AC) 7,5469 3,1727 6,5896 8,9950 10,3907 15,0963 

Margem Operacional/VN 0,9694 0,9980 0,9970 0,9621 0,9808 0,9154 

RO/VN -0,8469 0,4365 0,0561 -1,4247 -3,2238 -3,0891 

RO/AT -0,1764 0,2757 0,0155 -0,1697 -0,1940 -0,2146 

RL/AT -0,2206 0,2694 -0,1209 -0,2133 -0,2486 -0,2673 

Autonomia Financeira (CP/AT) -0,4025 -0,1010 -0,0643 -1,8752 -1,5946 -1,3406 

RL/Passivo corrente -0,2028 0,2927 -0,1245 -0,0756 -0,0978 -0,1169 

RL/Passivo total -0,1573 0,2447 -0,1136 -0,0742 -0,0958 -0,1142 

RO/Passivo corrente -0,1621 0,2996 0,0159 -0,0601 -0,0763 -0,0939 

RO/Passivo total -0,1258 0,2504 0,0145 -0,0590 -0,0748 -0,0917 

AMORT/AT 0,0413 0,1247 0,1010 0,0963 0,0993 0,0875 

End C/p (PC/A) 1,0881 0,9204 0,9711 2,8218 2,5419 2,2855 

Endividamento total 1,4025 1,1010 1,0643 2,8752 2,5946 2,3406 

Benefícios fiscais =Amort/RO -0,2342 0,4522 6,5324 -0,5674 -0,5120 -0,4078 

Ind_Altman -1,2194 1,2929 -0,4860 -2,2477 -2,2538 -2,1555 

Ind_Springate 1,1740 2,2100 1,4105 1,2604 1,1105 1,0028 

Ind_Kanitz -0,6886 -2,5244 -5,1164 -0,2295 -0,1895 -0,3686 

FST/VN 0,3819 0,1340 0,2399 0,6787 1,0137 1,5472 

Custo com pessoal/VN 1,2362 0,2300 0,3348 0,8998 1,5404 1,1975 
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 APÊNDICE C 
Principais rácios do sector de Administração Pública 
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Sector da Administração Pública 

       
RUBRICAS     Anos       

       
  2017 2016 2015 2014 2013 2012 

Liquidez geral 2,6230 1,3857 0,4456 1,2743 1,1086 1,2184 

Liquidez reduzida 2,6230 1,3857 0,4456 1,2743 1,1086 1,2184 

Liquidez imediata = Disponib/AC 2,2535 0,5670 0,1259 0,2345 0,0492 0,1242 

Contas a receber/AC 0,1409 0,5884 0,7176 0,7208 0,9105 0,8971 

Contas a receber/VN 0,5048 0,4873 0,5644 0,4565 1,0591 1,0621 

Passivo corrente (PC/AC) 0,3812 0,7216 2,2441 0,7847 0,9021 0,8207 

Margem Operacional/VN 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 

RO/VN -2,7541 0,2121 -1,1231 0,0547 0,0177 0,0173 

RO/AT -0,4696 0,2060 -1,2270 0,0768 0,0142 0,0138 

RL/AT 0,2361 0,2052 -1,2269 0,0614 0,0026 -0,0070 

Autonomia Financeira (CP/AT) 0,7646 0,4029 -0,9506 0,2446 0,1056 0,1323 

RL/Passivo corrente 1,0135 0,3535 -0,6363 0,0880 0,0031 -0,0091 

RL/Passivo total 1,0135 0,3437 -0,6290 0,0862 0,0031 -0,0091 

RO/Passivo corrente -2,0156 0,3549 -0,6363 0,1100 0,0168 0,0178 

RO/Passivo total -2,0156 0,3450 -0,6290 0,1077 0,0166 0,0178 

AMORT/AT 0,0064 0,0514 0,0767 0,0671 0,0322 0,0233 

End C/p (PC/A) 0,2330 0,5804 1,9283 0,6978 0,8440 0,7740 

Endividamento total 0,2330 0,5971 1,9506 0,7125 0,8569 0,7740 

Benefícios fiscais =Amort/RO -0,0137 0,2496 -0,0625 0,8739 2,2688 1,6930 

Ind_Altman 0,3072 1,6578 -4,3228 1,6370 0,8271 0,8166 

Ind_Springate 1,7357 2,9815 1,7248 3,3699 2,7542 2,7533 

Ind_Kanitz 10,9997 6,2620 1,1141 6,3750 7,6817 7,3307 

FST/VN 2,4170 0,3902 1,7534 0,6054 0,7056 0,7311 

Custo com pessoal/VN 1,2993 0,3447 0,2995 0,2921 0,2366 0,2223 
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 APÊNDICE D 
Principais rácios do sector dos Transportes 
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Sector dos Transportes             
       

RUBRICAS     Anos       
       

  2017 2016 2015 2014 2013 2012 

Liquidez geral 3,2810 3,1237 2,5689 2,7758 3,1077 3,5638 

Liquidez reduzida 3,1873 3,0404 2,4888 2,5624 2,9342 3,3309 

Liquidez imediata = Disponib/AC 0,4492 0,6139 0,3014 0,6410 0,8081 0,7195 

Contas a receber/AC 2,5192 2,0545 2,0671 2,0174 2,2181 2,4033 

Contas a receber/VN 3,7571 4,1543 4,2264 4,3596 4,6446 5,9452 

Passivo corrente (PC/AC) 8,0333 7,5559 14,2099 7,0909 5,6926 5,2445 

Margem Operacional/VN 3,8515 3,8650 3,9077 3,9456 3,9569 3,9626 

RO/VN -0,0845 -0,0154 -0,3883 -0,2235 -0,1794 -0,6576 

RO/AT 0,0666 0,1231 -0,1617 -0,0378 -0,0090 -0,1340 

RL/AT -0,0871 -0,1440 -0,8324 -0,2542 -0,1364 -0,0589 

Autonomia Financeira (CP/AT) 0,7235 0,2572 0,3306 0,9144 1,3005 1,5495 

RL/Passivo corrente -0,1522 -0,2286 -0,6797 -0,5640 -0,2646 -0,1797 

RL/Passivo total -0,1100 -0,0991 -0,6490 -0,3161 -0,2105 -0,1593 

RO/Passivo corrente 0,0514 0,1699 -0,1035 -0,1368 -0,0832 -0,4413 

RO/Passivo total 0,0873 0,2048 -0,1000 -0,0730 -0,0549 -0,3052 

AMORT/AT -2,6287 -2,3832 -2,4388 -1,6436 -1,4724 -0,4713 

End C/p (PC/A) 2,4915 2,3639 3,4734 2,1361 2,3228 2,0277 

Endividamento total 3,2765 3,7428 3,6694 3,0856 2,6995 2,4505 

Benefícios fiscais =Amort/RO -5,6071 -4,6008 -2,7096 -4,8271 -7,8355 -2,7144 

Ind_Altman -0,1338 0,0808 -3,6540 -0,0881 0,3232 0,1914 

Ind_Springate 7,4356 7,6106 7,1804 7,5767 7,5324 7,4917 

Ind_Kanitz 7,0310 10,3265 8,3693 21,0979 17,1811 17,2937 

FST/VN 1,5843 1,5870 1,7364 1,5771 1,6284 1,8590 

Custo com pessoal/VN 1,6845 1,7484 1,9599 2,0288 1,8758 2,0223 
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Principais rácios do sector do Comércio 
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Sector do Comércio             
       

RUBRICAS     Anos       
       

  2017 2016 2015 2014 2013 2012 

Liquidez geral 0,7030 0,8067 0,9499 1,1333 2,3867 4,1796 

Liquidez reduzida 0,2749 0,3238 0,7833 0,6660 2,0777 2,8178 

Liquidez imediata = Disponib/AC 0,2299 0,2604 0,3574 0,0207 0,2862 0,6920 

Contas a receber/AC 0,0609 0,0758 0,4439 0,5692 0,7496 0,5068 

Contas a receber/VN 0,0746 0,1085 0,4931 4,7290 1,0498 0,9305 

Passivo corrente (PC/AC) 1,4226 1,2396 1,0527 0,8824 0,4190 0,2393 

Margem Operacional/VN 0,0565 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 

RO/VN -0,0498 0,7763 0,7528 -0,7645 0,4510 0,4512 

RO/AT -0,0338 0,3795 0,5588 -0,0783 0,2502 0,2012 

RL/AT -0,2162 0,3416 0,5891 -0,0799 0,2158 0,1889 

Autonomia Financeira (CP/AT) -0,1820 0,1182 0,0871 0,1975 0,6224 0,7585 

RL/Passivo corrente -0,1829 0,3938 0,6786 -0,1064 0,6629 0,9645 

RL/Passivo total -0,1829 0,3938 0,6740 -0,1052 0,6629 0,9645 

RO/Passivo corrente -0,0286 0,4375 0,6437 -0,1043 0,7686 1,0271 

RO/Passivo total -0,0286 0,4375 0,6393 -0,1031 0,7686 1,0271 

AMORT/AT 0,0058 0,0083 0,0155 0,0190 0,0333 0,0249 

End C/p (PC/A) 1,1818 0,8674 0,8681 0,7510 0,3256 0,1959 

Endividamento total 1,1818 0,8674 0,8741 0,7595 0,3256 0,1959 

Benefícios fiscais =Amort/RO -0,1704 0,0219 0,0277 -0,2425 0,1332 0,1236 

Ind_Altman -0,3645 1,6612 2,9970 -0,2511 0,9218 0,0122 

Ind_Springate 2,4756 2,5682 3,1257 1,8752 2,5821 2,4658 

Ind_Kanitz -0,2743 5,1400 7,3892 5,2588 9,5287 14,8553 

FST/VN 0,0455 0,0696 0,0515 0,2978 0,1663 0,1825 

Custo com pessoal/VN 0,0524 0,1371 0,1749 1,2813 0,3226 0,3106 
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 APÊNDICE F 
Principais rácios do sector das Pescas 
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Sector das Pescas             

       
RUBRICAS     Anos       

       
  2017 2016 2015 2014 2013 2012 

Liquidez geral 0,7377 1,4251 1,2269 1,7283 2,1029 1,5079 

Liquidez reduzida 0,7066 1,2208 1,2129 1,2891 2,1029 1,5079 

Liquidez imediata = Disponib/AC 0,4136 0,3660 0,2033 0,3261 0,2898 0,6904 

Dívida por receber/AC 0,3725 0,5885 0,8158 0,5504 0,8496 0,5421 

Contas a receber/VN 0,1943 0,0852 0,1206 0,1384 0,6997 0,4462 

Passivo corrente (PC/AC) 1,3555 0,7017 0,8150 0,5786 0,4755 0,6632 

Margem Operacional/VN 0,4648 0,3237 0,2655 0,3217 0,8248 1,0000 

RO/VN -0,0163 0,0265 0,0268 0,0604 0,0218 0,1571 

RO/AT -0,0143 0,0495 0,0496 0,0780 0,0080 0,0623 

RL/AT -0,0031 0,0292 0,0105 0,0111 0,0037 0,0208 

Autonomia Financeira (CP/AT) 0,3718 0,7818 0,7412 0,7782 0,8538 0,7434 

RL/Passivo corrente -0,0050 0,1538 0,0473 0,0594 0,0257 0,0961 

RL/Passivo total -0,0050 0,1337 0,0407 0,0502 0,0252 0,0811 

RO/Passivo corrente -0,0230 0,2608 0,2227 0,4156 0,0558 0,2879 

RO/Passivo total -0,0228 0,2268 0,1916 0,3515 0,0546 0,2429 

AMORT/AT 0,0678 0,1446 0,0887 0,0811 0,0714 0,0807 

End C/p (PC/A) 0,6212 0,1897 0,2226 0,1876 0,1430 0,2165 

Endividamento total 0,6282 0,2182 0,2588 0,2218 0,1462 0,2566 

Benefícios fiscais =Amort/RO -4,7397 2,9222 1,7884 1,0401 8,9491 1,2945 

Ind_Altman 0,4993 0,5441 0,7342 -0,0294 -1,9530 -0,6248 

Ind_Springate 2,3228 3,3251 3,5988 3,1207 2,4146 2,3239 

Ind_Kanitz 3,6000 5,2703 4,9004 5,8844 8,7047 5,9894 

FST/VN 0,2100 0,1224 0,1081 0,0969 0,2906 0,3564 

Custo com pessoal/VN 0,1940 0,0973 0,0826 0,1015 0,3168 0,2830 
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 APÊNDICE G 
Principais rácios do sector da Comunicação Social 
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Sector da Comunicação Social  

       
RUBRICAS     Anos       

       
  2017 2016 2015 2014 2013 2012 

Liquidez geral 0,6297 1,2682 1,3743 1,9160 2,3181 3,6873 

Liquidez reduzida 0,6273 1,2641 1,3664 1,9070 2,2926 3,6222 

Liquidez imediata = Disponib/AC 0,0644 0,0215 0,0737 0,0662 0,0928 0,1857 

Contas a receber/AC 0,8883 0,9000 0,9003 0,3592 0,3649 0,4953 

Contas a receber/VN 0,9304 1,5938 1,2340 0,6664 0,6204 1,1904 

Passivo corrente (PC/AC) 1,5879 0,7885 0,7276 0,5219 0,4314 0,2712 

Margem Operacional/VN 0,9726 0,9782 0,9830 0,9733 0,9628 0,9528 

RO/VN -0,1893 -0,2124 -0,0610 -0,1057 -0,0210 -0,0128 

RO/AT -0,0520 -0,0595 -0,0212 -0,0387 -0,0084 -0,0042 

RL/AT -0,0757 -0,0590 -0,0162 -0,0420 -0,0196 -0,0079 

Autonomia Financeira (CP/AT) 0,5113 0,5774 0,6222 0,6140 0,6672 0,7365 

RL/Passivo corrente -0,1656 -0,1509 -0,0467 -0,1182 -0,0670 -0,0367 

RL/Passivo total -0,1548 -0,1397 -0,0428 -0,1087 -0,0590 -0,0301 

RO/Passivo corrente -0,1138 -0,1521 -0,0612 -0,1091 -0,0286 -0,0196 

RO/Passivo total -0,1064 -0,1408 -0,0561 -0,1003 -0,0252 -0,0161 

AMORT/AT 0,0180 0,0248 0,0268 0,0271 0,0244 0,0173 

End C/p (PC/A) 0,4570 0,3910 0,3464 0,3549 0,2928 0,2165 

Endividamento total 0,4887 0,4226 0,3778 0,3860 0,3328 0,2635 

Benefícios fiscais =Amort/RO -0,3459 -0,4174 -1,2623 -0,7005 -2,9044 -4,0714 

Ind_Altman -0,5857 -0,4698 -0,3351 -0,2602 -0,2738 -0,4777 

Ind_Springate 1,5106 1,7164 1,8022 2,0079 2,0679 2,1228 

Ind_Kanitz 2,8784 5,3702 5,7236 7,9222 9,2990 14,2105 

FST/VN 0,1846 0,1977 0,1890 0,2236 0,2616 0,2078 

Custo com pessoal/VN 0,9119 0,9043 0,7779 0,7813 0,6611 0,7059 
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Principais rácios do sector de Geologia e Minas 
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Sector de Geologia e Minas    

       
RUBRICAS     Anos       

       
  2017 2016 2015 2014 2013 2012 

Liquidez geral 0,5992 0,2388 0,3115 0,4356 0,6731 1,0042 

Liquidez reduzida 0,5992 0,2388 0,3115 0,4348 0,6726 1,0041 

Liquidez imediata = Disponib/AC 0,1994 0,1400 0,0794 0,1751 0,2388 0,2504 

Contas a receber/AC 0,6340 0,4061 0,7387 0,5796 0,6430 0,7489 

Contas a receber/VN 4,8378 1,5594 1,9122 2,1231 3,9242 5,7122 

Passivo corrente (PC/AC) 1,6689 4,1873 3,2105 2,2959 1,4856 0,9958 

Margem Operacional/VN 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 

RO/VN -3,3855 -3,2079 -1,0113 -2,4073 -3,9086 -3,2145 

RO/AT -0,1003 -0,1005 -0,0589 -0,0790 -0,1496 -0,0916 

RL/AT -0,1240 -0,1221 -0,1055 -0,0846 -0,1136 -0,1211 

Autonomia Financeira (CP/AT) 0,5566 0,4556 0,4812 0,6746 0,6134 0,6064 

RL/Passivo corrente -0,3286 -0,2425 -0,2178 -0,3064 -0,3272 -0,5593 

RL/Passivo total -0,2797 -0,2244 -0,2033 -0,2601 -0,2938 -0,3077 

RO/Passivo corrente -0,2659 -0,1995 -0,1217 -0,2862 -0,4311 -0,4232 

RO/Passivo total -0,2263 -0,1846 -0,1136 -0,2429 -0,3870 -0,2328 

AMORT/AT 0,0133 0,0100 0,0116 0,0091 0,0122 0,0103 

End C/p (PC/A) 0,3774 0,5038 0,4843 0,2762 0,3470 0,2165 

Endividamento total 0,4434 0,5444 0,5188 0,3254 0,3866 0,3936 

Benefícios fiscais =Amort/RO -0,1323 -0,0999 -0,1961 -0,1147 -0,0818 -0,1126 

Ind_Altman -1,0966 -1,0958 -0,9874 -1,2850 -1,1586 -1,0968 

Ind_Springate 1,1554 1,0511 1,1502 1,0741 1,1223 1,1543 

Ind_Kanitz 2,6166 1,3668 1,6268 1,8610 2,8991 3,6437 

FST/VN 1,1406 1,4469 0,5276 1,0615 1,5188 1,2209 

Custo com pessoal/VN 2,7970 2,4405 1,2854 2,0698 3,0702 2,6317 
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Principais rácios do sector da Energia 
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Sector da Energia             

       
RUBRICAS     Anos       

       
  2017 2016 2015 2014 2013 2012 

Liquidez geral 0,9624 0,8967 0,9305 0,4319 0,4296 0,4498 

Liquidez reduzida 0,9383 0,8850 0,9144 0,4191 0,4131 0,4335 

Liquidez imediata = Disponib/AC 0,0319 0,0558 0,0954 0,0600 0,1710 0,1753 

Contas a receber/AC 0,7124 0,6709 0,8623 0,8215 0,4872 0,5626 

Contas a receber/VN 1,3561 0,9297 1,4067 0,5589 0,5266 0,6236 

Passivo corrente (PC/AC) 1,0391 1,1152 1,0747 2,3154 2,3279 2,2234 

Margem Operacional/VN 0,3478 0,2901 0,2140 0,3085 0,3417 0,3266 

RO/VN 0,0684 0,0217 -0,0919 -0,1055 0,0089 -0,0536 

RO/AT 0,0181 0,0070 -0,0189 -0,0914 0,0017 -0,0156 

RL/AT -0,0044 -0,0132 -0,0247 -0,0128 0,0020 -0,0318 

Autonomia Financeira (CP/AT) 0,4556 0,4767 0,6019 -0,4242 0,5069 0,2601 

RL/Passivo corrente -0,0084 -0,0266 -0,0686 -0,0094 0,0041 -0,0444 

RL/Passivo total -0,0080 -0,0252 -0,0622 -0,0090 0,0040 -0,0430 

RO/Passivo corrente 0,0346 0,0141 -0,0524 -0,0670 0,0035 -0,0218 

RO/Passivo total 0,0332 0,0134 -0,0475 -0,0641 0,0035 -0,0211 

AMORT/AT 0,0217 0,0220 0,0190 0,1216 0,0028 0,0142 

End C/p (PC/A) 0,5223 0,4964 0,3606 1,3634 0,4845 0,7180 

Endividamento total 0,5444 0,5233 0,3981 1,4242 0,4931 0,7399 

Benefícios fiscais =Amort/RO 1,2004 3,1526 -1,0072 -1,3307 1,6287 -0,9092 

Ind_Altman -0,1127 -0,1395 -0,5828 0,0563 -0,4555 -0,2810 

Ind_Springate 1,2936 1,4949 1,5194 2,3630 1,2549 1,5443 

Ind_Kanitz 4,3221 4,0223 3,9209 0,5551 2,0757 2,8092 

FST/VN 0,0828 0,1203 0,1009 0,1407 0,1541 0,1476 

Custo com pessoal/VN 0,1145 0,0795 0,1124 0,1330 0,1643 0,1839 
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 APÊNDICE J 
Principais rácios do sector de Águas 
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Sector das Águas             

       
RUBRICAS     Anos       

       
  2017 2016 2015 2014 2013 2012 

Liquidez geral 0,4879 0,5486 0,4820 0,6698 0,6343 0,3846 

Liquidez reduzida 0,3825 0,5114 0,4213 0,6065 0,5685 0,3306 

Liquidez imediata = Disponib/AC 0,0099 0,0879 0,0463 0,0634 0,0424 0,0528 

Contas a receber/AC 0,7629 0,6547 0,6254 0,7375 0,7593 0,6237 

Contas a receber/VN 0,8653 0,3949 0,4041 0,6257 0,7818 0,7285 

Passivo corrente (PC/AC) 2,0496 1,8228 2,0747 1,4929 1,5765 2,6004 

Margem Operacional/VN 0,8629 0,9909 0,9853 0,9844 0,9941 0,9855 

RO/VN -0,1208 0,2333 0,1588 0,1186 -0,0592 -0,0903 

RO/AT -0,0498 0,0321 0,0268 0,0210 -0,0099 -0,0234 

RL/AT -0,2040 -0,0198 -0,0221 0,0031 -0,0532 -0,0581 

Autonomia Financeira (CP/AT) 0,0010 0,4408 0,0840 0,1171 0,2026 0,2006 

RL/Passivo corrente -0,2128 -0,1310 -0,0980 0,0136 -0,1951 -0,0737 

RL/Passivo total -0,2042 -0,0354 -0,0242 0,0035 -0,0667 -0,0726 

RO/Passivo corrente -0,0519 0,2122 0,1184 0,0936 -0,0365 -0,0297 

RO/Passivo total -0,0499 0,0574 0,0292 0,0238 -0,0125 -0,0293 

AMORT/AT 0,0903 0,0390 0,0392 0,0414 0,0468 0,0371 

End C/p (PC/A) 0,9589 0,1513 0,2259 0,2243 0,2725 0,7884 

Endividamento total 0,9990 0,5592 0,9160 0,8829 0,7974 0,7994 

Benefícios fiscais =Amort/RO -1,8133 1,2150 1,4656 1,9712 -4,7057 -1,5839 

Ind_Altman -0,7476 -0,2834 -0,0378 0,0944 -0,2030 -0,4132 

Ind_Springate 1,8305 0,6229 1,2415 4,3076 1,2229 1,4758 

Ind_Kanitz 372,3425 1,9234 4,8700 4,3036 3,0822 2,8702 

FST/VN 0,2123 0,1442 0,1580 0,1610 0,1806 0,2284 

Custo com pessoal/VN 0,5523 0,3299 0,4358 0,4709 0,5942 0,7044 
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 APÊNDICE K 
Principais rácios do sector dos Petróleos 
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Sector dos Petróleos  

       
RUBRICAS     Anos       

       
  2017 2016 2015 2014 2013 2012 

Liquidez geral 1,2994 0,9534 0,8874 1,2143 1,3546 1,6425 

Liquidez reduzida 1,2388 0,8964 0,8062 1,1029 1,2439 1,6412 

Liquidez imediata = Disponib/AC 0,4123 0,4689 0,4432 0,6139 0,5369 0,6326 

Contas a receber/AC 0,6333 0,4436 0,3890 0,3930 0,5158 0,6140 

Contas a receber/VN 0,5876 0,3042 0,2029 0,1554 0,2316 0,2211 

Passivo corrente (PC/AC) 0,7696 1,0489 1,1269 0,8235 0,7382 0,6088 

Margem Operacional/VN 0,3250 0,3671 0,3142 0,2637 0,2498 0,1553 

RO/VN 0,0687 0,0635 0,0251 0,0965 0,1271 0,1120 

RO/AT 0,0255 0,0207 0,0093 0,0631 0,1040 0,3111 

RL/AT 0,0035 0,0018 0,0074 0,0260 0,0613 5,8203 

Autornomia Financeira (CP/AT) 0,4113 0,4177 0,3985 0,4003 0,3628 1,8023 

RL/Passivo corrente 0,0131 0,0075 0,0342 0,1221 0,2259 9,5600 

RL/Passivo total 0,0059 0,0030 0,0124 0,0433 0,0962 3,4451 

RO/Passivo corrente 0,0255 0,0207 0,0093 0,0631 0,1040 0,3111 

RO/Passivo total 0,0434 0,0356 0,0155 0,1051 0,1632 0,1841 

AMORT/AT 0,0542 0,0492 0,0515 0,0489 0,0382 0,0604 

End C/p (PC/A) 0,2655 0,2349 0,2176 0,2127 0,2712 0,6088 

Endividamento total 0,5887 0,5823 0,6015 0,5997 0,6372 1,6894 

Beneficios fiscais =Amort/RO 2,1223 2,3741 5,5370 0,7752 0,3673 0,1943 

Ind_Altman 0,2169 0,0827 0,1088 0,6221 1,0214 8,4996 

Ind_Springate 5,4810 7,9381 0,5687 2,5710 2,7071 5,1138 

Ind_Kanitz 59,7138 111,4838 29,2092 11,0252 7,4488 5,3199 

FST/VN 0,0582 0,0916 0,0957 0,0641 0,0559 0,0106 

Custo com pessoal/VN 0,0525 0,0644 0,0575 0,0364 0,0274 0,0109 
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