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1. INTRODUÇÃO

As con di ções de fi nan cia men to do sec tor pri va do não fi nan cei ro, en ten di das como o cus to a que as

em pre sas não fi nan cei ras e as fa mí lias ob têm fi nan cia men to, são de ter mi nan tes clás si cos das de ci -

sões de in ves ti men to e de con su mo e, con se quen te men te, da acti vi da de eco nó mi ca e dos pre ços. No 

caso das em pre sas, o cus to de fi nan cia men to é con di ci o na do, en tre ou tras, pela es tru tu ra de fi nan cia -

men to de par ti da (de sig na da men te quan to à pro por ção de dí vi da, à es tru tu ra de ma tu ri da des e/ou

pra zo de re fi xa ção de ta xas de juro), pela pro fun di da de, li qui dez e in te gra ção in ter na cio nal dos mer -

ca dos de ca pi tais, as sim como pe las pre fe rên ci as dos agen tes eco nó mi cos, seja no seu pa pel de in -

ves ti do res ou de afor ra do res. Des ta for ma, os im pul sos da po lí ti ca mo ne tá ria são sus cep tí ve is de se

trans mi ti rem de for ma he te ro gé nea às con di ções de fi nan cia men to das em pre sas das eco no mias da

área do euro, in du zin do, por esta via, efe i tos di fe ren ci a dos so bre os de sen vol vi men tos fu tu ros da acti -

vi da de eco nó mi ca e dos pre ços. Se bem que o me ca nis mo de for ma ção de pre ços nos mer ca dos fi -

nan cei ros re ve le in for ma ção so bre as con di ções de fi nan cia men to, deve ter-se em con ta que, as

assimetrias de informação existentes nestes mercados são susceptíveis de, ocasionalmente, induzir

restrições quantitativas, por via do racionamento do financiamento disponível (Stiglitz e Weiss

(1981)).

Este tra ba lho tem como ob jec ti vo ob ter um con jun to de me di das da evo lu ção do cus to de fi nan cia -

men to das em pre sas por tu gue sas em ter mos reais, es ta be le cen do pro ce di men tos de cál cu lo, cu jas

op ções me to do ló gi cas são dis cu ti das cri ti ca men te. Essas me di das cons ti tuem apro xi ma ções ao cus -

to efec ti va men te as su mi do pe las em pre sas em di fe ren tes seg men tos de mer ca do de fi nan cia men to,

as quais, to man do em li nha de con ta a es tru tu ra fi nan cei ra das em pre sas, po dem ser agre ga das num

in di ca dor sin té ti co cons tru í do a tí tu lo ilus tra ti vo para a glo ba li da de do  financiamento ob ti do por es tas.

Os in di ca do res pro pos tos cons ti tuem uma peça de in for ma ção adi cio nal, en tre ou tras1, na cons tru ção 

de um qua dro co e ren te para a aná li se das con di ções fi nan cei ras en fren ta das pe las em pre sas. De fac -

to, a dis po ni bi li da de de me di das des te tipo fa ci li ta o acom pa nha men to das con di ções glo ba is de fi nan -

cia men to en fren ta das pe las em pre sas ao longo do tempo, a análise da evolução do financiamento

das empresas e pode contribuir para o aperfeiçoamento dos instrumentos de previsão para o

investimento empresarial. 

Na Sec ção 2, apre sen ta-se a es tru tu ra de fi nan cia men to das em pre sas não fi nan cei ras por tu gue sas

e es ta be le ce-se uma com pa ra ção com a pre va le cen te no con jun to da área do euro. Na Sec ção 3 são

pro pos tas me di das para o cus to de fi nan cia men to das em pre sas, ava li a do em ter mos reais, nas gran -
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* As opiniões expressas no artigo são da responsabilidade dos autores não coincidindo necessariamente com as do Banco de Portugal.

** Departamento de Estudos Económicos, Banco de Portugal.

(1) Entre os elementos que não podem deixar de ser tomados em linha de conta na avaliação das condições de financiamento à empresas, encontram-se
também a dinâmica dos volumes de financiamento obtido pelas empresas, a forma como estes relacionam com as necessidades de financiamento
agregadas do sector, assim como a informação qualitativa obtida em inquéritos dirigidos às empresas (de que é exemplo o Inquérito ao Investimento) ou
aos bancos (de que é exemplo o Inquérito aos Bancos sobre o Mercado de Crédito na Área do Euro).



des ca te go ri as de ins tru men tos fi nan cei ros, de sig na da men te ins tru men tos re pre sen ta ti vos do ca pi tal

pró prio, em prés ti mos ban cá rios, dí vi da ti tu la da de cur to pra zo e dí vi da ti tu la da de mé dio e lon go pra -

zo. Na Sec ção 4 apre sen ta-se um in di ca dor sin té ti co ilus tra ti vo do cus to em ter mos reais da to ta li da de 

do fi nan cia men to, que re sul ta da agre ga ção dos in di ca do res par ci a is re fe ren tes a cada ins tru men to,

utilizando os saldos vivos de cada um deles como ponderadores. Finalmente, na Secção 5

sumariam-se os principais resultados.

2. ESTRUTURA DE FINANCIAMENTO DAS EMPRESAS

De en tre as for mas de fi nan cia men to ex ter no das em pre sas há van ta gens em dis tin guir, por um lado,

o fi nan cia men to atra vés de ca pi tais pró prios e, por ou tro, o fi nan cia men to atra vés de dí vi da fi nan cei ra, 

a qual, por sua vez, com pre en de os em prés ti mos de ins ti tui ções de cré di to e a emis são de dí vi da ti tu -

la da. No Qua dro 1, apre sen ta-se o peso de cada uma des tas com po nen tes do fi nan cia men to ex ter no

das em pre sas em Portugal e na área do euro no final de 1998 e de 2006. 

Os ca pi tais pró prios, de sig na dos por “ac ções e ou tras par ti ci pa ções” nas con tas fi nan cei ras, cons ti -

tuem a prin ci pal fon te de fi nan cia men to das em pre sas por tu gue sas, com um peso no to tal de fi nan cia -

men to de cer ca de 60 por cen to no fi nal de 2006, o que com pa ra com cer ca de 73 por cen to na área do 

euro. A maio r par te dos ca pi tais pró prios das em pre sas por tu gue sas cor res pon de a ca pi tal de em pre -

sas não co ta das, que no fi nal de 2006 re pre sen ta vam 67 por cen to do to tal. A im por tân cia dos fun dos

pró prios de em pre sas não co ta das está re la ci o na da com o fac to de exis tir uma gran de pro por ção de

pe que nas e mé di as em pre sas na es tru tu ra em pre sa ri al por tu gue sa. Esta ca rac te rís ti ca ve ri fi ca-se

tam bém na área do euro como um todo (o va lor das ac ções e ou tras par ti ci pa ções de em pre sas não

co ta das as cen dia a 63 por cen to do fi nan cia men to por ca pi tais pró prios em 2006), onde as pe que nas

e mé di as em pre sas re pre sen tam um par ce la si gni fi ca ti va men te su pe rior à ve ri fi ca da nos EUA e no

Ja pão2. De no tar que, en tre o fi nal de 1998 e o fi nal de 2006, o peso do fi nan cia men to por ca pi tais pró -

prios das em pre sas por tu gue sas se re du ziu, ten do tido como con tra par ti da, em lar ga me di da, um au -

men to do peso dos em prés ti mos ban cá rios. Na área do euro, por seu tur no, a es tru tu ra de

fi nan cia men to re ve lou-se mais es tá vel no conjunto do período considerado, se bem que se tenham

observado flutuações importantes, que se associaram à oscilação das cotações nos mercados

internacionais de acções ao longo deste período.
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Quadro 1

ESTRUTURA DE FINANCIAMENTO DAS EMPRESAS EM PORTUGAL E NA ÁREA DO EURO (SALDOS)

Em percentagem do total

Empréstimos Títulos de dívida Acções e outras participações

Total Até 1 ano

Entre 1 

e 5 anos

Superior 

a 5 anos Total

Curto

prazo

Longo

prazo Total Cotadas

Não

cotadas

Dezembro de 1998

            Portugal 23 14 5 4 6 1 5 71 28 43

            Área do euro 25 9 3 12 4 1 3 72 31 41

Dezembro de 2006

            Portugal 31 13 8 10 9 5 4 60 20 40

            Área do euro 23 7 4 12 4 2 3 73 27 46

Fon tes: BCE e Ban co de Por tu gal.

(2) Em Portugal cerca de 87 por cento do emprego diz respeito a pequenas e médias empresas, o que compara com 66 por cento na Europa, 46 por cento nos
EUA e 33 por cento no Japão (na comparação entre a Europa, EUA e Japão veja-se Hartman e outros (2003)).



Com efe i to, o fi nan cia men to ban cá rio as su me um pa pel mui to si gni fi ca ti vo na es tru tu ra de fi nan cia -

men to das em pre sas em Por tu gal, com um peso de 31 por cen to no to tal de fi nan cia men to em 2006,

sen do si gni fi ca ti va men te su pe rior ao re gis ta do para o con jun to da área do euro. Em Por tu gal, a maio r

par te dos em prés ti mos tem uma ma tu ri da de ori gi nal in fe rior a 1 ano, o que con tras ta com a área do

euro onde o fi nan cia men to ban cá rio com ma tu ri da des su pe ri o res a 5 anos é do mi nan te. Para além

dis so, há que ter em con ta que, em Por tu gal, mes mo nos pra zos mais lon gos, as ta xas de juro dos

em prés ti mos ban cá rios a em pre sas en con tram-se in de xa das a ta xas de juro de cur to pra zo, ao in vés

do que é ha bi tu al nal gu mas das maio res eco no mias da área do euro, onde as ta xas de juro de em -

prés ti mos ban cá rios com pra zos mais longos apresentam uma forte correlação com as taxas de

rendibilidade da dívida pública de médio e longo prazo. 

O fi nan cia men to atra vés da emis são de tí tu los de dí vi da re pre sen ta uma pe que na par ce la no fi nan cia -

men to ex ter no das em pre sas por tu gue sas (9 por cen to em 2006), sen do que mais de me ta de diz res -

pe i to a tí tu los de dí vi da de cur to pra zo, mais es pe ci fi ca men te a pa pel co mer ci al, o qual é um subs ti tu to 

pró xi mo dos em prés ti mos ban cá rios de cur to pra zo. Ain da as sim, o peso do fi nan cia men to por emis -

são de dí vi da ti tu la da em Por tu gal é su pe rior ao ob ser va do no con jun to da área do euro, cujo peso no

total de financiamento externo das empresas em 2006 era de apenas 4 por cento.

3. INDICADORES DO CUSTO DE FINANCIAMENTO EM TERMOS REAIS

DAS EMPRESAS NÃO FINANCEIRAS 

Nes ta sec ção pro põem-se me to do lo gi as de cál cu lo de in di ca do res do cus to de fi nan cia men to das em -

pre sas nas gran des ca te go ri as de ins tru men tos fi nan cei ros re fe ri das an te ri or men te. Para efe i tos de

acom pa nha men to da evo lu ção da eco no mia por tu gue sa no con tex to da área do euro, as sim como no

sen ti do de dis por de um re fe ren ci al para me lhor in ter pre ta ção dos re sul ta dos, apre sen tam-se em

cada uma das sub sec ções in di ca do res construídos de forma análoga para o conjunto da área do

euro. 

3.1. Custo de financiamento por capitais próprios

A men su ra ção do cus to de fi nan cia men to por ca pi tais pró prios, en ten di do como a taxa de re tor no re -

que ri da pe los in ves ti do res para de te rem ac ções, apre sen ta um con jun to de di fi cul da des me to do ló gi -

cas, que re le vam se for tido em con ta que es tes são a for ma de fi nan cia men to ex ter no mais

im por tan te para as em pre sas não fi nan cei ras. Em pri me i ro lu gar, deve ter-se em con si de ra ção que,

se para as em pre sas co ta das exis te dis po ní vel in for ma ção re la ti va ao va lor de mer ca do das res pec ti -

vas ac ções en quan to di re i tos re si du a is so bre os ac ti vos das em pre sas, já para o con jun to das em pre -

sas não co ta das, que re pre sen tam a maio r par te, essa in for ma ção não está aces sí vel.

Adi cio nal men te, mes mo no con jun to de em pre sas com as ac ções co ta das em mer ca do, o cus to do

ca pi tal não é directamente observável no mercado, sendo necessário uma aproximação analítica de

forma indirecta para a sua obtenção. 

No que diz res pe i to ao tra ta men to a dar às em pre sas não co ta das, a op ção to ma da con sis tiu em fa zer

cor res pon der o res pec ti vo cus to dos ca pi tais pró prios ao es ti ma do para o con jun to das em pre sas co -

ta das. Esta abor da gem con sis te em ad mi tir que exis ti rá um cus to som bra, não ex plí ci to, para o ca pi tal 

pró prio das em pre sas não co ta das que é se me lhan te, no agre ga do, ao das em pre sas co ta das e cor -

res pon de a as su mir que a es tru tu ra em ter mos de com po si ção sec to ri al, di men são e trans pa rên cia é

se me lhan te nos dois gru pos de em pre sas. Su ce de que, as em pre sas não co ta das são, em ge ral, de

me nor di men são e mais opa cas que as em pre sas co ta das, quer de vi do à maio r pro por ção de em pre -
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sas não co ta das em fa ses ini ci a is do ci clo de vida, quer de vi do aos re qui si tos me nos exi gen tes de di -

vul ga ção de in for ma ção ao público em geral. Desta forma, pode argumentar-se que o custo de capital

destas empresas resulta subestimado com este procedimento.

Qu an to à op ção ana lí ti ca para o cál cu lo do cus to de re cur so ao mer ca do ac ci o nis ta, im por ta an tes de

mais sa lien tar que o pre ço de uma ac ção re sul ta da ac tu a li za ção dos cash flows fu tu ros, ten do em

con ta o re fe ri do pré mio de ris co na taxa de des con to. Des ta for ma, a ope ra ci o na li za ção de uma me to -

do lo gia para es ti mar o cus to do ca pi tal im pli ca a dis po ni bi li da de de in for ma ção para os pre ços das ac -

ções e para todo o flu xo fu tu ro de cash flows das em pre sas. A abor da gem mais sim ples con sis te em

fi xar uma taxa de cres ci men to real de lon go pra zo para os di vi den dos fu tu ros e as su mi-la cons tan te na 

ava li a ção do va lor actual dos mes mos. Usu al men te uti li za-se a taxa de cres ci men to do pro du to po ten -

ci al da eco no mia ava li a da no mo men to de es ti ma ção do cus to de ca pi tal. Neste quadro, o custo de

capital pode ser calculado implicitamente através da denominada fórmula de Gordon (Gordon

(1962)):

( )C
D

P
g gc

t

t

= + +1  (1)

Em que CC é o cus to de ca pi tal, D Pt t/  o di vi dend yi eld no mo men to cor ren te e g a taxa de cres ci men to

dos di vi den dos no lon go pra zo. Nes te mo de lo, o pre ço de uma ac ção re sul ta do des con to de todo o

flu xo de di vi den dos fu tu ros a uma taxa de cus to de ca pi tal CC, sen do que a tra jec tó ria para os di vi den -

dos fu tu ros é uma sé rie ge o mé tri ca com ra zão ( )1+ g . A ex pres são (1) pode ser in ter pre ta da da for ma

que se gue: para um mes mo di vi dend yi eld, uma taxa de cres ci men to pro jec ta da para os di vi den dos

mais ele va da só é com pa tí vel com um cus to de ca pi tal for ma do em mer ca do mais ele va do. Dito de

ou tra for ma, al te ra ções exó ge nas nas ex pec ta ti vas quan to ao cres ci men to dos di vi den dos de ve rão

re flec tir-se num au men to cor res pon den te nos pre ços cor ren tes das ac ções. Pese em bo ra este con -

jun to de hi pó te ses per mi ta sim pli fi car o pro ble ma, é con si de ra do mui to re du tor pois não tem em con ta

pos sí ve is os ci la ções de cur to pra zo da per cep ção dos in ves ti do res para a evo lu ção dos cash flows

das em pre sas (veja-se ECB (2002) e Pa ni girt zo lou e Scam mel (2002)). Des ta for ma, a me to do lo gia

uti li za da nes te tra ba lho é uma ge ne ra li za ção da fór mu la de Gor don para es ti ma ção do cus to do ca pi -

tal e as su me três pe río dos para o cál cu lo de es ti ma ti vas para a evo lu ção dos di vi den dos a dis tri bu ir

pe las em pre sas (Three Sta ge Di vi dend Dis count Mo del)3. Em con cre to, o pri me i ro pe río do es ten -

de-se por qua tro anos e toma como taxa de cres ci men to dos di vi den dos a que é ob ti da pe las pre vi -

sões dos ana lis tas re la ti va men te aos re sul ta dos das em pre sas; o se gun do pe río do cor res pon de aos

oito anos sub se quen tes, sen do que se as su me que a taxa de cres ci men to dos di vi den dos con ver ge li -

ne ar men te para uma taxa de crescimento de longo prazo, que prevalece no terceiro e último período.

Fuller e Hsia (1984) mostram que no quadro das hipóteses do Three Stage Discount Model o custo do

capital pode ser obtido de forma implícita como:

( ) ( )[ ]C
D

P
g ga g gC

t

t

= + + - +1 8  (2)

Em que ga cor res pon de à taxa de cres ci men to dos di vi den dos es pe ra da para os pró xi mos qua tro

anos. A ex pres são (2) tem uma in ter pre ta ção aná lo ga à ex pres são (1), sen do que, uma flu tu a ção das

ex pec ta ti vas de cres ci men to dos re sul ta dos para o ho ri zon te mais cur to ( )ga , para um mes mo di vi -

dend yi eld, só é com pa tí vel com uma flu tu a ção cor res pon den te no cus to de ca pi tal im plí ci to. O cus to

de ca pi tal foi cal cu la do com base no ín di ce Mor gan Stan ley Ca pi tal In ter na cio nal para Por tu gal

(MSCI-Por tu gal), re pre sen ta ti vo do mer ca do ac ci o nis ta por tu guês, e para o qual a Thom son Fi nan ci al 
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(3) Panigirtzolou e Scammel (2002) mostram que a utilização do Three Sta ge Di vi dend Dis count Mo del na ava li a ção do pre ço das ac ções per mi te re pli car
ra zo a vel men te a tra jec tó ria pas sa da dos ín di ces ac ci o nis tas do Re i no Uni do e dos EUA. 333333333333333333333



Da tas tre am dis po ni bi li za da dos re la ti vos ao to tal de di vi den dos pa gos pe las em pre sas e às pre vi sões

dos ana lis tas para os re sul ta dos por ac ção da Inter na ti o nal Bro kers Esti ma te System (IBES). O ín di ce

MSCI-Por tu gal tem uma com po si ção se me lhan te à do PSI 20. Dada a au sên cia de pre vi sões dos

ana lis tas para o cres ci men to dos di vi den dos, ad mi tiu-se um rá cio cons tan te en tre os di vi den dos pa -

gos e os re sul ta dos a que cor res pon dem, o que im pli ca que a taxa de cres ci men to es pe ra da para os

di vi den dos fu tu ros cor res pon de rá à taxa de cres ci men to es pe ra da para os re sul ta dos das em pre sas.

Assim, a taxa de cres ci men to dos di vi den dos es pe ra da para os pró xi mos qua tro anos é cal cu la da

como a mé dia dos re sul ta dos por ac ção (EPS) pre vis tos pe los ana lis tas para os se guin tes pe río dos:

ano cor ren te, 1 ano à fren te, 2 anos à fren te e 3 anos à fren te. Esta taxa foi de fla ci o na da pela in fla ção

mé dia es pe ra da pelo Con sen sus para Por tu gal no pe río do em ca u sa de for ma a ob ter uma taxa de

cres ci men to real. Qu an to à taxa de cres ci men to real dos di vi den dos no lon go pra zo, as su miu-se que é 

igual à es ti ma ti va para o cres ci men to do pro du to po ten ci al de Por tu gal, de for ma aná lo ga ao que é ha -

bi tu al na uti li za ção da fór mu la de Gor don. Com efe i to, no lon go pra zo, o cres ci men to dos re sul ta dos

das em pre sas a ní vel agre ga do de ve rá ser con sis ten te com o cres ci men to do ren di men to da eco no -

mia como um todo. Espe ci fi ca men te, as su miu-se g = 20. %, em li nha com os re sul ta dos de Alme i da e

Fé lix (2006) para o pe río do 1999-20054. 

No Grá fi co 1, apre sen ta-se a evo lu ção do cus to em ter mos reais de re cur so ao mer ca do ac ci o nis ta

para o ín di ce MSCI-Por tu gal des de Ja nei ro de 1999 e até Ou tu bro de 20075. Adi cio nal men te apre sen -

ta-se uma es ti ma ti va da evo lu ção do cus to do ca pi tal na área do euro para o ín di ce Dow Jo nes Eu ros -

toxx, cal cu la da com base na mes ma me to do lo gia6,7. Como se ob ser va no grá fi co, no pe río do
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Gráfico 1

CUSTO DO CAPITAL EM TERMOS REAIS
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Fon tes: Thom son Fi nan ci al Da tas tre am, Con sen sus Eco no mics e cál cu los do Ban co de
Portugal.

(4) A hipótese considerada para a taxa de crescimento dos dividendos no longo prazo determina apenas o nível da estimativa para o custo de capital, não
condicionando a sua evolução. A título ilustrativo refira-se que a consideração de uma taxa de crescimento do produto potencial superior à assumida em
0.5 p.p. implicaria um custo de capital estimado mais elevado, em média, em cerca de 0.4 p.p ao longo do período analisado.

(5) Os gráficos incluídos nesta secção têm data de fecho de dados de 31 de Outubro de 2007.

(6) Para a taxa de crescimento real dos dividendos nos primeiros quatro anos tomou-se as previsões dos analistas para os EPS do índice Dow Jo nes
Eu ros toxx no ano cor ren te, 1 ano à fren te, 2 anos à fren te e 3 anos à fren te. Para a taxa de cres ci men to real dos di vi den dos no lon go pra zo, as su miu-se um
va lor de 2.0 por cen to, em li nha com as es ti ma ti vas para o cres ci men to do pro du to po ten ci al da área do euro no pe río do 1995-2006 (veja-se ECB(2005b)). 666666666666666666666

(7) De notar que ambos os índices englobam empresas do sector financeiro (designadamente bancos), o que poderá criar alguma distorção no indicador
enquanto proxy do cus to do ca pi tal das em pre sas não fi nan cei ras, de sig na da men te em pe río dos de cor rec ções mui to acen tu a das em ter mos re la ti vos das
co ta ções das ac ções das em pre sas do sec tor fi nan cei ro, como ob ser va do re cen te men te. Re fi ra-se que o peso das ac ções do sec tor fi nan cei ro no va lor de
mer ca do dos ín di ces ac ci o nis tas con si de ra dos é de cer ca de 30 por cen to, quer em Por tu gal quer na área do euro. 777777777777777777777



ana li sa do, a es ti ma ti va ob ti da para o cus to em ter mos reais do fi nan cia men to atra vés de ac ções em

Por tu gal re ve lou uma si gni fi ca ti va vo la ti li da de, ten do-se si tu a do em mé dia cer ca de 0.8 p.p. aci ma do

ob ser va do na área do euro. Entre Ja nei ro de 1999 e Ja nei ro de 2001, o cus to do ca pi tal em Por tu gal

flu tu ou em tor no de 5.8 por cen to, ten do pos te ri or men te exi bi do uma ten dên cia as cen den te para má -

xi mos li ge i ra men te aci ma de 11 por cen to na se gun da me ta de 2004. Des de en tão caiu si gni fi ca ti va -

men te, si tuan do-se des de o iní cio de 2006 sis te ma ti ca men te aba i xo da mé dia his tó ri ca. O cus to de

re cur so ao mer ca do ac ci o nis ta na área do euro re ve lou no pe río do ana li sa do um com por ta men to me -

nos vo lá til, ten do até Ja nei ro de 2002 ve ri fi ca do li ge i ras flu tu a ções em tor no de 4.5 por cen to e pos te -

ri or men te re gis ta do um for te au men to para um má xi mo de cer ca de 11 por cen to em Março de 2003.

Des de essa data, o cus to do ca pi tal na área do euro di mi nu iu subs tan ci al men te, ve ri fi can do va lo res

in fe ri o res à mé dia his tó ri ca des de o iní cio de 2005. Uma ou tra for ma de ana li sar a evo lu ção do cus to

do ca pi tal é atra vés do com por ta men to do pré mio de ris co exi gi do pe los in ves ti do res para in ves ti rem

no mer ca do ac ci o nis ta. No Grá fi co 2, apre sen tam-se es ti ma ti vas para os pré mi os de ris co im plí ci tos

no fi nan cia men to nos mer ca dos de ac ções em Por tu gal e na área do euro, cal cu la das sub tra in do a

taxa de juro real sem ris co ao cus to do ca pi tal em ter mos reais. A taxa de juro real sem ris co uti li za da

cor res pon de à taxa de ren di bi li da de das obri ga ções de dí vi da pú bli ca em Por tu gal e na área do euro,

de fla ci o na da pe las res pec ti vas ex pec ta ti vas de in fla ção a lon go pra zo do Con sen sus. De acor do com

es tas me di das, o pré mio de ris co exi gi do pe los in ves ti do res au men tou si gni fi ca ti va men te ao lon go de

2002, de for ma me nos mar ca da em Por tu gal do que na área do euro. Esta evo lu ção teve lu gar no qua -

dro da di vul ga ção de pro ble mas no re por te con ta bi lís ti co por par te de vá ri as em pre sas, no mea da -

men te nos EUA, e de in ten si fi ca ção das ten sões ge o po lí ti cas as so ci a das a uma even tu al in ter ven ção

mi li tar no Ira que. A par tir de Março de 2003 e até Março de 2004, ve ri fi cou-se uma cor rec ção em ba i xa 

do pré mio de ris co, quer em Por tu gal quer na área do euro. Esta cor rec ção foi, em Por tu gal, to tal men -

te re ver ti da na se gun da me ta de de 2004, quan do o pré mio de ris co atin giu os ní veis má xi mos do pe -

río do (cer ca de 10 por cen to no fi nal de 2004). Tam bém na área do euro é vi sí vel um au men to do

pré mio de risco no mercado accionista na segunda metade de 2004, embora de forma menos

marcada. Para tal poderão ter contribuído os receios dos investidores quanto ao impacto sobre os

resultados das empresas em virtude do forte aumento observado no preço internacional do petróleo
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Gráfico 2
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naquele período, possivelmente agravado, no caso de Portugal, por alguma instabilidade política,

num contexto de persistência de importantes desequilíbrios das contas externas e do sector público. 

A par tir do iní cio de 2005, o pré mio de ris co no mer ca do ac ci o nis ta por tu guês ve ri fi cou uma di mi nui -

ção pro gres si va para ní veis in fe ri o res à mé dia dos úl ti mos anos, si tuan do-se em li nha com o ob ser va -

do no mer ca do ac ci o nis ta da área do euro. De no tar que, em ge ral, o pré mio de ris co em Por tu gal

re ve lou uma maio r sen si bi li da de do que o da área do euro aos epi só di os em que se ve ri fi cou al gu ma

tur bu lên cia nos mer ca dos fi nan cei ros as si na la dos no grá fi co. Mui to re cen te men te, no qua dro da al te -

ra ção da per cep ção de ris co por par te dos in ves ti do res in ter na ci o na is as so cia da às pre o cu pa ções re -

la ti va men te à di men são e dis tri bu i ção das per das nos seg men tos de maio r ris co do mer ca do

hi po te cá rio dos EUA, as sim como de ou tros mer ca dos de dí vi da for te men te ala van ca dos, é vi sí vel um 

au men to do pré mio de risco no mercado accionista português e no da área do euro, permanecendo,

contudo, em ambos num nível inferior à média dos últimos anos.

3.2. Custo dos empréstimos bancários

Em Por tu gal, a taxa de juro dos em prés ti mos ban cá rios a em pre sas é de ter mi na da qua se ex clu si va -

men te pe las ta xas de juro do mer ca do mo ne tá rio, seja por que pre do mi nam os cré di tos com ma tu ri da -

de ori gi nal in fe rior a um ano, seja por que, nos pra zos mais lon gos, as ta xas de juro se en con tram

in de xa das a ta xas de cur to pra zo, sen do ob jec to de re vi são pe rió di ca igual men te em pra zos cur tos.

Nes te qua dro, as ta xas de juro re fe ren tes a sal dos, que se apli cam a to das as ope ra ções em vi gor no

pe río do de re fe rên cia (en glo bam quer as con tra ta das no pe río do quer as que fo ram con tra ta das em

pe río dos an te ri o res) re flec tem mui to ra pi da men te as al te ra ções nas ex pec ta ti vas quan to à taxa de

juro de re fe rên cia da po lí ti ca mo ne tá ria. Este as pec to é par ti cu lar men te re le van te no caso por tu guês,

já que fo ram iden ti fi ca dos al guns pro ble mas na in for ma ção dis po ní vel so bre ta xas de juro de no vas

ope ra ções que de sa con se lham a sua uti li za ção na ava li a ção do cus to dos em prés ti mos ban cá rios às

em pre sas. De fac to, no con tex to das es ta tís ti cas har mo ni za das de ta xas de juro das Ins ti tui ções Fi -

nan cei ras Mo ne tá rias (IFM) da área do euro en con tram-se dis po ní veis es ta tís ti cas de ta xas de juro

acor da das para no vas ope ra ções, i.e. para qual quer novo acor do en tre um cli en te e uma IFM (con tra -

tos no vos e re ne go ci a ções de con tra tos exis ten tes), as quais, em tese, po de ri am ser uti li za das, com

van ta gem, no acom pa nha men to do cus to mar gi nal en fren ta do pe las em pre sas no aces so ao cré di to.

Su ce de que a for ma de agre ga ção des tas es ta tís ti cas é sus cep tí vel de con du zir a en vi e sa men tos e a

vo la ti li da de es pú ria nas es ta tís ti cas agre ga das ob ti das, si tua ção que foi já iden ti fi ca da como es tan do

a ma ni fes tar-se no caso por tu guês, tal como do cu men ta do em Ban co de Por tu gal (2003) e ECB

(2006)8. Como tal, o pre sen te tra ba lho faz uso, em ex clu si vo, das taxas de juro referentes a saldos,

utilizando para o período posterior a Janeiro de 2003 as estatísticas harmonizadas do Eurosistema, e

até Dezembro de 2002 as séries estimadas com a informação disponível nesse período e publicadas

de acordo com a metodologia apresentada em Banco de Portugal (2003).

Para efe i tos de cál cu lo da taxa de juro dos em prés ti mos ban cá rios pre va le cen te em Por tu gal, a in de -

xa ção qua se ex clu si va das ta xas de juro a em pre sas às ta xas de juro de re fe rên cia do mer ca do mo ne -

tá rio dis pen sa a ven ti la ção em ca te go ri as de pra zo, pois, por de fi ni ção, tan to as ta xas de juro das

ope ra ções de cur to pra zo como a de pra zos mais lon gos re flec tem de for ma se me lhan te a evo lu ção

dos res pec ti vos in de xan tes. O mes mo não su ce de com as ta xas de juro dos em prés ti mos ban cá rios

re fe ren tes ao con jun to da área do euro, re la ti va men te às quais, pelo fac to de in clu í rem uma pro por -
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(8) Os problemas de agregação identificados associam-se ao facto de serem muito frequentes em Portugal as operações de empréstimo simultaneamente
com maturidades muito curtas (consequentemente sobre-representadas nas estatísticas agregadas) e taxas de juro relativamente elevadas por
comparação com o conjunto das restantes operações, possivelmente reflectindo o refinanciamento de créditos comerciais junto do sistema financeiro. 



ção re le van te de ope ra ções de lon go pra zo a taxa fixa, existe vantagem analítica em dispor de uma

ventilação por prazo original das operações. 

Em face do ex pos to an te ri or men te, a taxa de juro real nos em prés ti mos a em pre sas não fi nan cei ras

em Por tu gal re sul ta di rec ta men te da taxa mé dia pon de ra da pe los sal dos em to das as ope ra ções pre -

va le cen tes em fim de pe río do, de fla ci o na da pe las ex pec ta ti vas do Con sen sus para a in fla ção mé dia

es pe ra da no ho ri zon te re le van te. Este ho ri zon te foi as su mi do como sen do de um ano, em li nha com o

pra zo de re fi xa ção de taxa de juro inferior a 12 meses que caracteriza a quase totalidade das

operações. 

O mes mo pro ce di men to é apli cá vel ao cál cu lo das ta xas de juro reais de sal dos com pra zo ori gi nal in -

fe rior a um ano para o con jun to da área do euro, en quan to a abor da gem aos pra zos mais lon gos ne -

ces si ta de in ves ti ga ção adi cio nal, uma vez que as es ta tís ti cas dis po ní veis para as ta xas de juro de

sal dos não per mi tem, de en tre o con jun to de ope ra ções com pra zos aci ma de um ano, iden ti fi car a es -

tru tu ra de pra zos de re vi são de ta xas de juro. No sen ti do de ob ter uma in di ca ção da es tru tu ra de pra -

zos de re vi são das ta xas de juro que es ta ria sub ja cen te à evo lu ção das ta xas de juro nes ta ca te go ria,

cal cu lou-se a cor re la ção en tre a taxa de juro em cada uma das ca te go ri as re fe ri das e as ta xas de ren -

di bi li da de das obri ga ções de dí vi da pú bli ca, para toda a gama de ma tu ri da des do seg men to de mé dio

e lon go pra zo da cur va de ren di men tos. As ta xas de juro dos em prés ti mos com pra zos en tre “1 e 5

anos” apre sen tam uma cor re la ção má xi ma com as ta xas de ren di bi li da de de dí vi da pú bli ca a 2 anos,

en quan to as ta xas de juro dos em prés ti mos com pra zo “a mais de 5 anos” apre sen tam uma cor re la -

ção má xi ma com as ta xas de ren di bi li da de da dí vi da pú bli ca a 7 anos. Este procedimento resultou na

escolha das taxas de inflação média esperada para os próximos 2 anos e para os próximos 7 anos,

para deflacionar as taxas de juro nominais. 

Tal como su ce de para Por tu gal, as sé ries de ta xas de juro ban cá rias da área do euro apre sen tam uma 

que bra me to do ló gi ca em Ja nei ro de 2003. De fac to, as ta xas de juro ban cá rias uti li za das para o pe río -

do ante rior a Ja nei ro de 2003 cor res pon dem à agre ga ção das es ta tís ti cas dis po ni bi li za das pe los ban -

cos cen tra is na cio nais numa base de me lhor es for ço, não se en con tran do har mo ni za das em ter mos

de con ce i tos e me to do lo gi as de cál cu lo. A par tir de Ja nei ro de 2003, uti li za ram-se as es ta tís ti cas har -

mo ni za das de ta xas de juro das IFM da área do euro9.

No Grá fi co 3 apre sen ta-se a taxa de juro real re pre sen ta ti va da to ta li da de dos em prés ti mos ban cá rios

a em pre sas em Por tu gal des de o iní cio de 1990 até Se tem bro de 200710. Ao lon go da dé ca da de 90 o

cus to real de fi nan cia men to ban cá rio das em pre sas por tu gue sas re du ziu-se si gni fi ca ti va men te, ten do 

pas sa do de va lo res em tor no de 13 por cen to no pe río do 1990-1992 para cer ca de 4 por cen to em Ja -

nei ro de 1999. Des de o iní cio da área do euro, o cus to real de fi nan cia men to das em pre sas por tu gue -

sas tem va ri a do num in ter va lo en tre 1.7 e 4.2 por cen to. Após ter atin gi do mí ni mos de 1.7 por cen to

em me a dos de 2003, o cus to real do fi nan cia men to ban cá rio em Por tu gal ve ri fi cou uma ten dên cia de

au men to, mais acentuada a partir do terceiro trimestre de 2005, situando-se em Setembro de 2007

em 3.7 por cento.

No Grá fi co 4 apre sen ta-se o cus to em ter mos reais do re cur so ao fi nan cia men to ban cá rio por par te

das em pre sas em Por tu gal em com pa ra ção com o da área do euro nas duas ca te go ri as de pra zo aci -

ma re fe ri das no pe río do pos te ri or a Ja nei ro de 1999. A li nha ver ti cal em Ja nei ro de 2003 as si na la a

que bra de sé rie com a in tro du ção das es ta tís ti cas har mo ni za das. Deve sa lien tar-se que, do pon to de

vis ta con cep tu al, a taxa de juro real apre sen ta da para Por tu gal com pa ra di rec ta men te com a taxa de

juro real de cur to pra zo para a área do euro. Des de o iní cio de 1999 e até ao fi nal de 2005 o cus to em
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(9) Estas vieram substituir as estatísticas de taxas de juro da banca a retalho anteriormente produzidas com base em estatísticas de taxas de juro nacionais
existentes antes de 1999.

(10) Os gráficos incluídos nesta secção, salvo indicação em contrário, têm data de fecho de dados de Setembro de 2007.



ter mos reais dos em prés ti mos ban cá rios em Por tu gal foi sis te ma ti ca men te in fe rior ao da área do

euro, re flec tin do, em lar ga me di da, ex pec ta ti vas de in fla ção a cur to pra zo re la ti va men te mais ele va -

das em Por tu gal (Grá fi co 5). A par tir des sa data, o cus to de financiamento bancário em Portugal

convergiu para o da área do euro, sendo, desde então, praticamente coincidente em nível. 
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Gráfico 3

CUSTO DOS EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS  A

EMPRESAS NÃO FINANCEIRAS PORTUGUESAS –
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Fon tes: Con sen sus Eco no mics e cál cu los do Ban co de Por tu gal.

Gráfico 4

CUSTO DOS EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS A

EMPRESAS NÃO FINANCEIRAS EM PORTUGAL E

NA ÁREA DO EURO – EM TERMOS REAIS
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Fon tes: BCE, Con sen sus Eco no mics e cál cu los do Ban co de Por tu gal.
Nota: A li nha ver ti cal em Ja nei ro de 2003 as si na la a que bra de sé rie com a in tro du ção
das es ta tís ti cas har mo ni za das das IFM. Para a área do euro, a taxa de juro de cur to pra -
zo cor res pon de à dos em prés ti mos até 1 ano e a taxa de juro de lon go pra zo à dos em -
pés ti mos por prazo superior a 1 ano.

Gráfico 5

EXPECTATIVAS DE INFLAÇÃO A 1 ANO (JANEIRO

1999-OUTUBRO 2007)
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3.3. Custo da dívida titulada

No apu ra men to do cus to em ter mos reais de fi nan cia men to por dí vi da ti tu la da é im por tan te dis tin guir

en tre dí vi da de cur to pra zo e dí vi da de mé dio e lon go pra zo, no sen ti do em que o ho ri zon te re le van te

para a taxa de in fla ção es pe ra da a uti li zar para de fla ci o nar as ta xas de juro nominais é diferenciado

nos dois casos.

3.3.1. Dívida de curto prazo

Em Por tu gal, a dí vi da ti tu la da de cur to pra zo emi ti da pe las em pre sas não fi nan cei ras con sis te qua se

ex clu si va men te em pa pel co mer ci al de gran des em pre sas com ele va da qua li da de de cré di to. Este

ins tru men to tem al gu mas pe cu li a ri da des que o tor nam um subs ti tu to mui to pró xi mo do cré di to ban cá -

rio, des de logo pelo fac to de as emis sões es ta rem usu al men te ga ran ti das por um sin di ca to ban cá rio.

As ta xas de juro uti li za das cor res pon dem às mé di as das ta xas de juro no mer ca do pri má rio de pa pel

co mer ci al para os pra zos de “25 a 35 dias”, “85 a 95 dias” e “180 a 190 dias”, pon de ra das du pla men te

pe los res pec ti vos mon tan tes emi ti dos e pra zo mé dio de cada uma das três ca te go ri as de pra zo re fe ri -

das an te ri or men te. Adi cio nal men te, no sen ti do de re du zir a ex ces si va vo la ti li da des des ta sé rie, as so -

cia da ao fac to de es ta rem pre sen tes nes te mer ca do um nú me ro re la ti va men te re du zi do de emi ten tes

de gran de di men são, a sé rie re sul tan te foi ali sa da atra vés de uma mé dia mó vel de três me ses e pos -

te ri or men te de fla ci o na da pela ex pec ta ti va de in fla ção no ho ri zon te de um ano, tal como ob ti da pelo

Con sen sus (Grá fi co 6). Infe liz men te, não exis te dis po ní vel informação que permita a construção de

um indicador para este segmento de mercado para o conjunto da área do euro, pelo que não é

possível dispor de um referencial para acompanhamento da situação portuguesa.

Como se ob ser va no Grá fi co 6, o cus to real de fi nan cia men to por via da emis são de pa pel co mer ci al,

após ter atin gi do va lo res pró xi mos de zero na se gun da me ta de de 2003, tem vin do gra du al men te a

au men tar para ní veis per to dos má xi mos do pe río do. Em Se tem bro de 2007 o cus to real de fi nan cia -

men to por esta via situava-se em 2.4 por cento. 
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Gráfico 6

CUSTO REAL DE FINANCIAMENTO VIA PAPEL
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Fon tes: Con sen sus Eco no mics e Ban co de Por tu gal.



3.3.2. Dívida a médio e longo prazo

O cálculo do custo em termos reais de recurso ao mercado de dívida titulada de médio e longo prazo é

baseado na taxa de rendibilidade do índice Lehman Brothers de obrigações com maturidade superior

a 1 ano emitidas por empresas não financeiras portuguesas na categoria de investment grade
11.

Como se pode observar no Gráfico 7 este índice é muito representativo do mercado da dívida titulada

de médio e longo prazo emitida pelas empresas não financeiras portuguesas12.

No Gráfico 8 apresenta-se o custo em termos reais de recurso ao mercado obrigacionista por parte

das empresas portuguesas, avaliado pelo índice da Lehman Brothers, juntamente com um indicador

de recurso ao mercado obrigacionista da área do euro, medido pelo índice da Merril Lynch de obriga-

ções com maturidade superior a 1 ano emitidas por empresas não financeiras da área do euro na ca-

tegoria de investment grade. As taxas de rendibilidades dos índices foram deflacionadas pelas

expectativas de inflação do Consensus em linha com a duração média dos mesmos (aproximada-

mente 5 anos quer em Portugal quer na área do euro). Como seria de esperar, no período em análise,

o custo de financiamento das empresas portuguesas é praticamente coincidente com o das suas con-

géneres europeias. Em Portugal, o custo real do recurso ao mercado de dívida privada de médio e

longo prazo atingiu máximos do período de cerca de 4.0 por cento em meados de 2000, tendo-se re-

duzido posteriormente para valores entre 1 e 2 por cento entre meados de 2003 e o último trimestre de

2005. Desde essa altura verifica-se uma tendência ascendente, situando-se em Outubro de 2007 em

torno de 3.0 por cento.
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Gráfico 7

COBERTURA DO ÍNDICE LEHMAN BROTHERS
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Nota: (a) Rácio entre o valor de mercado do índice Lehman Brothers para títulos de dívi-

da de médio e longo prazo das empresas não financeiras portuguesas e o total do saldo

vivo deste instrumento.

Gráfico 8
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Fontes: Lehman Brothers, Consensus Economics, Thomson Financial Datastream e cál-

culos do Banco de Portugal.

(11) Emissões com rating atribuído igual ou superior a Baa3/BBB-/BBB- de acordo com as escalas definidas respectivamente pela Moody’s, Standard&Poor’s

e Fitch.111111111111111111111111111111111111

(12) Os gráficos incluídos nesta secção têm data de fecho dados de 31 de Outubro de 2007.



4. INDICADOR AGREGADO DO CUSTO DE FINANCIAMENTO DAS

EMPRESAS

No sen ti do de ob ter um in di ca dor sin té ti co do cus to em ter mos reais de fi nan cia men to das em pre sas

por tu gue sas, os in di ca do res apre sen ta dos nas sec ções aci ma são agre ga dos uti li zan do como pon de -

ra do res os res pec ti vos sal dos vi vos. Re cor de-se que, nes te tra ba lho, o cus to im pu ta do às par tes de

ca pi tal  das em pre sas não co ta das é apro xi ma do pelo cus to de ca pi tal das ac ções co ta das, pelo que o 

pon de ra dor as so ci a do ao cus to real do fi nan cia men to por ca pi tais pró prios cor res pon de à to ta li da de

do sal do da ru bri ca “ac ções e ou tras par ti ci pa ções” do lado dos re cur sos das so ci e da des não fi nan cei -

ras, tal como pu bli ca do nas con tas fi nan cei ras. De fac to, po de ria ter-se con si de ra do a pos si bi li da de

de, para efe i tos de agre ga ção dos vá rios in di ca do res par ci a is, não con si de rar o ca pi tal pró prio das

em pre sas não co ta das, tal como al gu mas apli ca ções an te ri o res re a li za das por ou tros ban cos cen tra is 

su ge ri ri am (veja-se ECB (2005a)). Con tu do, um pro ce di men to des te tipo re pre sen ta ria uma omis são

mui to si gni fi ca ti va, ao ne gli gen ci ar a maio r par ce la do fi nan cia men to das em pre sas por tu gue sas. Este 

fac to é par ti cu lar men te re le van te para as se gu rar uma maio r com pa ra bi li da de dos re sul ta dos da apli -

ca ção des te tipo de me to do lo gia a di fe ren tes eco no mias. Com efe i to, aten tan do na es tru tu ra fi nan cei -

ra das em pre sas por tu gue sas e do con jun to da área do euro apre sen ta da no Qua dro 1, po de mos

ve ri fi car que exis te uma maio r pro por ção re la ti va de ac ções co ta das na área do euro do que em Por tu -

gal. Esta si tua ção, em con ju ga ção com o fac to de os ca pi tais pró prios se rem a fon te de fi nan cia men to

mais one ro sa, con du zi ria, de for ma me câ ni ca e de cer to modo es pú ria, a um ní vel do in di ca dor de

cus to mé dio de fi nan cia men to das em pre sas na área do euro sis te ma ti ca men te su pe rior ao das em -

pre sas por tu gue sas. Para além disso, o facto de se considerar o total das acções e outras

participações, sejam ou não cotadas, permite internalizar os efeitos da dinâmica de entrada e saída

de empresas em bolsa, cujo impacto nos pesos de agregação, se fossem utilizadas apenas as acções 

cotadas, não teriam significado económico. 

No Grá fi co 9, apre sen ta-se, a tí tu lo ilus tra ti vo, um in di ca dor sin té ti co do cus to em ter mos reais do con -

jun to do fi nan cia men to das em pre sas não fi nan cei ras por tu gue sas no pe río do com pre en di do en tre

Ja nei ro de 199913 e Se tem bro de 2007, bem como um in di ca dor equi va len te cal cu la do para a área do

euro com me to do lo gia se me lhan te14. O pro ce di men to de agre ga ção des cri to e o in di ca dor que daí re -

sul ta tem um pa ra le lo em ter mos de con ce i to com o cus to mé dio pon de ra do do ca pi tal (we igh ted ave -

ra ge cost of ca pi tal ou “wacc”) uti li za do re cor ren te men te na li te ra tu ra de eco no mia fi nan cei ra. Des ta

for ma, este não deve ser in ter pre ta do como mera agre ga ção me câ ni ca do cus to as so ci a do a ins tru -

men tos fi nan cei ros com na tu re zas mui to dis tin tas. Dito de ou tra for ma, o fac to de um de ter mi na do ins -

tru men to fi nan cei ro apre sen tar um cus to cir cuns tan ci al ou es tru tu ral men te mais bai xo que ou tro não

per mi te con clu ir que a op ção das em pre sas por um de les seja es tri ta men te me lhor, já que o cus to de

fi nan cia men to de cada ins tru men to não é in de pen den te da es tru tu ra fi nan cei ra das em pre sas e do ris -

co de taxa de juro ou de re fi nan cia men to as so ci a do a di fe ren tes ins tru men tos. Se, por um lado, o fi -

nan cia men to atra vés de ac ções é o mais es tá vel, por não ser exi gí vel do pon to de vis ta da em pre sa,

por ou tro, ao atri bu ir aos seus de ten to res di re i tos re si du a is so bre os ac ti vos da em pre sa, su bor di na -

dos ao pa ga men to de to das as res tan tes res pon sa bi li da des, in duz um pré mio de ris co acres ci do exi -

gi do pelo ac ci o nis ta. No que diz res pe i to à dí vi da fi nan cei ra glo bal men te con si de ra da deve ter-se em
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(13) Dada a indisponibilidade de dados relativos ao custo da dívida titulada de médio e longo prazo para o período de Janeiro de 1999 a Maio de 1999,
assumiu-se para esse período uma taxa de rendibilidade constante igual à observada em Maio de 1999. 

(14) O indicador para a área do euro corresponde à média ponderada pelos saldos nas contas financeiras da área do euro das taxas de juro dos saldos dos
empréstimos bancários, do custo de recurso ao mercado de dívida titulada (baseado numa média ponderada das taxas de rendibilidade de dois índices de
obrigações de empresas compilados pela Mer ril Lynch, um para em pre sas na ca te go ria de in vest ment gra de e ou tro para em pre sas na ca te go ria de high
yi eld) e do cus to de re cur so ao mer ca do ac ci o nis ta. 1414141414141414141414141414141414



li nha de con ta que o seu cus to é en dó ge no em re la ção à pro por ção de ca pi tais pró prios na es tru tu ra

de fi nan cia men to, sen do tão mais bai xo quan to maio r for essa pro por ção. Ou tro as pec to a sa lien tar

diz res pe i to à es tru tu ra da dí vi da por pra zos, sen do de es pe rar que, tudo o res to cons tan te, o cus to da

dí vi da de mais lon go pra zo seja su pe rior ao da dí vi da de cur to pra zo, seja por que a in cer te za quan to

ao ris co de cré di to dos de ve do res au men ta com o ho ri zon te tem po ral, seja por que es tes es tão dis pos -

tos a pagar um custo mais elevado para não assumirem o risco de não verem satisfeitas as suas

necessidades de refinanciamento das dívidas de curto prazo. A mesma lógica se aplica à legitimidade 

de comparação, em termos absolutos, dos indicadores apurados para diferentes economias,

caracterizadas por estruturas financeiras e convenções de mercado distintas.

Ten do em men te o ex pos to an te ri or men te, que acon se lha al gum cu i da do no con tras te das es ti ma ti -

vas ob ti das para di fe ren tes eco no mias, e ape sar das di fe ren tes es tru tu ras de fi nan cia men to, o cus to

glo bal em ter mos reais de fi nan cia men to das em pre sas por tu gue sas foi em mé dia pra ti ca men te co in -

ci den te com o das suas con gé ne res da área do euro no pe río do ana li sa do. Em Por tu gal, o cus to glo -

bal de fi nan cia men to das em pre sas por tu gue sas atin giu va lo res má xi mos de cer ca de 7.5 por cen to

na se gun da me ta de de 2004, en quan to que na área do euro os má xi mos do pe río do fo ram ob ser va -

dos em Março de 2003 (cer ca de 8.8 por cen to). Nos úl ti mos anos, o cus to mé dio de fi nan cia men to

das em pre sas me di do por es tes in di ca do res tem per ma ne ci do re la ti va men te es tá vel em ní veis in fe ri -

o res às mé di as do pe río do. Este re sul ta do de cor re de evo lu ções di ver gen tes en tre o cus to de fi nan -

cia men to por dí vi da e o cus to de fi nan cia men to por via de ca pi tais pró prios, os quais pa re cem es tar

ne ga ti va men te cor re la ci o na dos (Grá fi cos 10 e 11). Com efe i to, as con di ções fa vo rá veis ob ser va das

nos mer ca dos ac ci o nis tas cons ti tu í ram um con tra pe so à ten dên cia as cen den te do cus to de fi nan cia -

men to em ter mos reais por dí vi da ti tu la da e em prés ti mos ban cá rios ini ci a da em fi na is de 2005, con du -

zin do à vir tu al es ta bi li za ção do cus to glo bal de fi nan cia men to das em pre sas. Este re sul ta do de ve rá

con tu do ser in ter pre ta do com as de vi das ca u te las, em face da in cer te za acres ci da as so cia da ao cál -

cu lo do cus to de fi nan cia men to por re cur so ao mer ca do ac ci o nis ta, por comparação com outras

fontes de financiamento. De qualquer modo, parece relativamente seguro afirmar que as condições
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Gráfico 9

INDICADOR AGREGADO DO CUSTO DE
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Fon tes: BCE, Con sen sus Eco no mics, Leh man Brot hers, Thom son Fi nan ci al Da tas tre am
e cál cu los do Ban co de Portugal.
Nota: A li nha ver ti cal em Ja nei ro de 2003 as si na la a que bra de sé rie nas ta xas de juro
dos em prés ti mos ban cá rios com a in tro du ção das es ta tís ti cas harmonizadas das IFM.



de financiamento por via do preço enfrentadas pelas empresas portuguesas e da área do euro nos

últimos dois anos têm permanecido favoráveis do ponto de vista histórico.

5. CONCLUSÕES

Este tra ba lho pro põe me di das de cál cu lo do cus to de fi nan cia men to das em pre sas por tu gue sas nas

gran des ca te go ri as de ins tru men tos fi nan cei ros (ac ções e ou tras par ti ci pa ções, em prés ti mos ban cá -

rios e dí vi da ti tu la da), apre sen tan do-se, sem pre que pos sí vel, uma com pa ra ção com a área do euro.

Adi cio nal men te, é cal cu la do um in di ca dor sin té ti co ilus tra ti vo do cus to da to ta li da de do fi nan cia men to

das em pre sas, o qual re sul ta da agre ga ção dos in di ca do res de cus to par ci a is, uti li zan do o sal do vivo

de cada um dos ins tru men tos como pon de ra do res. O cus to de fi nan cia men to é ava li a do em ter mos

reais, tendo por base as expectativas de inflação do Consensus nos horizontes relevantes.

A es ti ma ti va ob ti da para o cus to do fi nan cia men to por ca pi tais pró prios das em pre sas por tu gue sas,

em bo ra apre sen te co li ne a ri da de com a da área do euro como um todo, re ve lou-se li ge i ra men te mais

vo lá til e si tuou -se, em média, num nível superior. 

Até fi nal de 2005, o cus to do fi nan cia men to ban cá rio em Por tu gal foi sis te ma ti ca men te in fe rior ao

com pa rá vel da área do euro, re flec tin do ex pec ta ti vas quan to à in fla ção no ho ri zon te de cur to pra zo

mais ele va das em Por tu gal. A par tir de Ja nei ro de 2006, o cus to do fi nan cia men to ban cá rio das em -

pre sas por tu gue sas con ver giu para o que re sul ta nas ope ra ções de fi nan cia men to de cur to pra zo na

área do euro, sendo, desde então, praticamente coincidentes em nível.

O fi nan cia men to por dí vi da ti tu la da de cur to pra zo em Por tu gal con sis te qua se ex clu si va men te na

emis são de pa pel co mer ci al de gran des em pre sas com ele va da qua li da de de cré di to. O cus to de fi -

nan cia men to por esta via se gue de per to o ci clo das ta xas de juro o fi ciais, ten do atin gi do em ter mos

reais va lo res pró xi mos de zero na se gun da me ta de de 2003, e au men ta do gra du al men te des de en tão

para ní veis pró xi mos dos má xi mos do pe río do. Infe liz men te, não exis te in for ma ção dis po ní vel que
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Gráfico 10

CUSTO DE FINANCIAMENTO DAS EMPRESAS NÃO 
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Gráfico 11

CUSTO DE FINANCIAMENTO DAS EMPRESAS NÃO 

FINANCEIRAS DA ÁREA DO EURO – EM TERMOS
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Fon tes: BCE, Con sen sus Eco no mics, Thom son Fi nan ci al Da tas tre am e cál cu los do
Ban co de Portugal.
Nota: A li nha ver ti cal em Ja nei ro de 2003 as si na la a que bra de sé rie nas ta xas de juro
dos em prés ti mos ban cá rios com a in tro du ção das es ta tís ti cas harmonizadas das IFM.

Fon tes: BCE, Con sen sus Eco no mics, Leh man Brot hers, Thom son Fi nan ci al Da tas tre am
e cál cu los do Ban co de Portugal.
Nota: A li nha ver ti cal em Ja nei ro de 2003 as si na la a que bra de sé rie nas ta xas de juro
dos em prés ti mos ban cá rios com a in tro du ção das es ta tís ti cas harmonizadas das IFM.



per mi ta es ta be le cer uma com pa ra ção com a área do euro nes te seg men to de mer ca do. No que diz

res pe i to ao fi nan cia men to por dí vi da ti tu la da de mé dio e lon go pra zo, a es ti ma ti va ob ti da para as em -

pre sas por tu gue sas é praticamente coincidente com a das suas congéneres europeias, verificando

desde finais de 2005 uma tendência ascendente. 

Ape sar das li mi ta ções me to do ló gi cas as so ci a das às di fe ren tes es tru tu ras de fi nan cia men to e con ven -

ções de mer ca do, pro ce deu-se ao cál cu lo do cus to glo bal de fi nan cia men to das em pre sas por tu gue -

sas e do con jun to da área do euro, en quan to mé dia pon de ra da pe los sal dos vi vos do cus to de

fi nan cia men to de cada um dos ins tru men tos fi nan cei ros in di vi du al men te con si de ra do. Pese em bo ra o 

in di ca dor sin té ti co re sul tan te deva ser en ca ra do como uma me di da ilus tra ti va, é de as si na lar que a

mé dia his tó ri ca ob ti da para Por tu gal é pra ti ca men te co in ci den te com a da área do euro. Ou tro as pec to 

a sa lien tar é o fac to, de nos anos mais re cen tes, o cus to mé dio de fi nan cia men to das em pre sas ter

per ma ne ci do re la ti va men te es tá vel em ní veis in fe ri o res à mé dia his tó ri ca. Este re sul ta do de cor re de

evo lu ções di ver gen tes en tre o cus to de fi nan cia men to por dí vi da e o cus to de fi nan cia men to por via de 

ca pi tais pró prios, os quais pa re cem es tar ne ga ti va men te cor re la ci o na dos. Dito de ou tra for ma, as

con di ções fa vo rá veis ob ser va das nos mer ca dos ac ci o nis tas no pe río do mais re cen te cons ti tu í ram um 

contrapeso à tendência ascendente do custo de financiamento em termos reais por dívida titulada e

empréstimos bancários, conduzindo à virtual estabilização do custo global de financiamento das

empresas. 
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