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RESUMO  
 
 

Um dos aspetos que mais condiciona a criação e desenvolvimento de novas empresas é o acesso 

aos recursos financeiros. O presente estudo investigou como as características dos 

empreendedores e das empresas influenciam o montante do investimento inicial e a utilização 

das várias fontes de financiamento na criação das empresas em Portugal.  Foi utilizada uma 

amostra obtida a partir do Adult Population Survey (APS) Global Individual Level Data - 

Finance Special Topic (2015), conduzido pelo GEM.  A análise dos dados foi efetuada com 

recurso a estatística descritiva e a diversos testes não paramétricos.  

Os resultados obtidos indicam que as características dos empreendedores (género e idade) não 

influenciam o montante de investimento inicial na criação das 109 empresas da amostra. Ao 

invés, as características das empresas (dimensão, vocação internacional e cariz inovador) 

influenciam o montante aplicado na sua criação. 

A utilização de diversas fontes de financiamento para criação das empresas é influenciada pelo 

género e idade do empreendedor. Verificou-se também que a dimensão, orientação 

internacional e cariz inovador das empresas influenciam a utilização de algumas fontes de 

financiamento. 

Apesar de existirem outros estudos sobre o tema nenhum foi realizado no contexto português 

nem incluiu variáveis importantes relacionadas com as vertentes da internacionalização e da 

inovação. O nosso estudo vem suprir essa lacuna e complementar os estudos anteriores, 

contribuindo assim para um melhor conhecimento e compreensão da influência das 

características do empreendedor e da empresa no financiamento inicial das empresas em 

Portugal. 

 

 
 
Palavras-chave:  Financiamento inicial; Fontes de financiamento; Empreendedorismo; 
Criação de empresas. 
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ABSTRACT  
 

One of the aspects that most constrains the creation and development of new companies is 

access to financial resources. This study investigated how the characteristics of entrepreneurs 

and companies influence the amount of initial investment and the use of different sources of 

financing in the creation of companies in Portugal. We used a sample obtained from the Adult 

Population Survey (APS) Global Individual Level Data - Finance Special Topic (2015), 

conducted by GEM. Data analysis was performed using descriptive statistics and several non-

parametric tests. 

The results obtained indicate that the characteristics of the entrepreneurs (gender and age) do 

not influence the amount of initial investment in the creation of the company. On the contrary, 

the characteristics of the companies (size, international orientation, and innovative nature) 

influence the amount invested in their creation. 

The use of different sources of financing for business creation is influenced by the 

entrepreneur's gender and age. It was also found that the size, international orientation, and 

innovative nature of companies influence the use of some sources of financing. 

Although there are other studies on the subject, none of them was carried out in the Portuguese 

context, nor did they include important variables related to the aspects of internationalization 

and innovation. Our study fills this gap and complements previous studies, thus contributing to 

a better knowledge and understanding of the influence of entrepreneur and company 

characteristics on the initial financing of companies in Portugal. 

 

Keywords: Initial funding; Financing source; Entrepreneurship; Business creation. 
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Capítulo 1 - Introdução  
 

 

Um dos aspetos que mais condiciona a atividade empreendedora é a obtenção dos 

recursos financeiros necessários para a criação da empresa (Berger and Black, 2011). 

Segundo Silva (2011), o financiamento é essencial para a criação da empresa e expansão 

das suas atividades, quer seja para investigação, para produzir, para aquisição de stocks, 

para promoção internacional, sendo que as empresa não têm capacidade, por norma, para 

fazer isto apenas com os recursos que geram. Assim, é necessário ter fontes de 

financiamento a um custo razoável para desenvolver essas atividades. 

 

De forma simplista, o financiamento das empresas pode ser dividido da seguinte forma, 

tendo em conta a sua origem: 

 

• Financiamento interno - financiamento através do autofinanciamento, isto é, pela 

retenção dos lucros obtidos, da gestão mais eficiente dos ativos (corrente e não 

correntes) ou do controlo racional de custos; 

• Financiamento externo - financiamento através de capitais alheios (créditos de 

fornecedores, empréstimos bancários, linhas de crédito, leasing e factoring) ou 

através de capitais próprios (aumento de capital, business angels, capital de risco 

e recurso ao mercado de capitais). 

 

Deste modo as empresas devem conhecer e escolher formas de financiamento 

diversificadas e alternativas que melhor se adaptem às suas necessidades. 

 

O presente estudo pretende investigar como as características dos empreendedores e das 

empresas influenciam o montante do investimento inicial e a utilização das várias fontes 

de financiamento na criação das empresas em Portugal.  Mais especificamente, a 

investigação pretende analisar se (1) o gênero e a idade dos empreendedores influenciam 

o montante utilizado na criação da empresa e a escolha entre os vários tipos de 

financiamento; (2) a dimensão, caracter inovador e vocação internacional influenciam o 

montante utilizado na criação da empresa e a escolha entre os vários tipos de 

financiamento.  
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O estudo pretende contribuir para uma melhor compreensão dos fatores que influenciam 

o financiamento das novas empresas e afigura – se pertinente na medida em que 

praticamente não existe nenhuma investigação conhecida sobre a influência das 

características do empreendedor e da empresa no financiamento do empreendedorismo 

em Portugal.   

Além do presente capítulo onde se contextualiza a temática que será abordada, a 

dissertação inclui mais 3 capítulos. O capítulo 2 é onde se realiza a revisão da literatura 

sobre os fatores que influenciam o financiamento das novas empresas. No capítulo 3 são 

apresentadas as hipóteses da investigação bem como os dados e metodologia de 

investigação adotada para responder as questões de investigação. O capítulo 4 apresenta 

os resultados obtidos através do tratamento estatístico efetuado para verificação das 

hipóteses assumidas.  Por fim, apresentam-se as principais conclusões e são referidas as 

limitações do estudo e efetuadas sugestões para futuras investigações.  
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Capítulo 2 - Revisão de Literatura  
 
 

O presente capítulo revê a literatura subjacente à temática do estudo: financiamento da 

empresa na fase inicial. Deste modo para uma melhor compreensão, primeiro efetua-se 

uma abordagem geral dos fatores que influenciam o financiamento das novas empresas e 

em seguida a revisão de literatura incide sobre as características dos empreendedores e o 

financiamento inicial e sobre as características das empresas e o financiamento inicial. 

2.1. Visão geral sobre os fatores que influenciam o financiamento das 

novas empresas  
 

A análise dos fatores que influenciam o financiamento das novas empresas tem sido 

objeto de estudo por um número reduzido de elementos da comunidade científica.  Na 

fase inicial, quando as opções de financiamento externo são limitadas, as poupanças do 

proprietário são vistas como o “financiamento semente” e é muitas vezes a opção 

principal como fonte de financiamento para a empresa (Alvarez et al., 2011). Além desta 

fonte de financiamento na fase inicial pode existir financiamento com origem na família, 

amigos e colegas, que nem sempre são fáceis de obter.  A principal vantagem do 

financiamento de familiares, amigos e colegas na fase inicial do ciclo da empresa é não 

efetuarem uma apertada monitorização do reembolso do financiamento efetuado (Deb & 

Suri, 2013). O financiamento bancário é porventura a fonte de financiamento mais 

utilizada após as poupanças do proprietário. Os bancos disponibilizam financiamento 

para muitas empresas, independentemente da sua dimensão e da fase do ciclo de vida em 

que se encontram. A decisão das empresas iniciantes de recorrerem ao financiamento 

bancário depende de diferentes fatores, como o ciclo da economia, condições 

macroeconómicas, quantidade e disponibilidade de crédito (Kotha & George, 2012).  

Franck & Huyghebaert (2010) consideram que a falta de ativos utilizados como garantia 

e a assimetria de informação são os argumentos utilizados pela maioria dos bancos para 

justificar a sua posição reticente para conceder o financiamento.  

 

Nofsinger & Weicheng (2011) analisaram os determinantes do financiamento inicial de 

empresas de 27 países, considerando variáveis como a existência de novos produtos, 

novas tecnologias, experiências de empreendedores, PIB e dimensão da empresa. O 
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resultado obtido demonstrou que os investidores institucionais valorizaram a experiência 

dos empreendedores e os investidores informais tomaram em consideração as principais 

características e habilidades pessoais. Alguns estudos demonstraram que o empreendedor 

com formação especifica, experiência profissional, motivação e características pessoais 

possui um know-how cumulativo que facilita a obtenção do financiamento desejado 

(Duarte, 2012; Nanda, 2011).   

 

De acordo com Okrah et al. (2018), um fator que influencia o financiamento das empresas 

é o seu compromisso com a inovação. A inovação é um pilar forte para o sucesso de todas 

as empresas conhecidas no mundo e a dificuldade de inovar impede o acesso ao 

financiamento em empresas de pequena escala (Ghisetti & Quatraro, 2017). 

 

Nanda & Rhodes-Kropf (2017) referiram que os insucessos de muitos novos negócios se 

devem principalmente à falta de financiamento, dinâmica de mercado interno e falta de 

inovações.  

 

De acordo com a literatura, o financiamento das empresas também é influenciado pelas 

características do empreendedor. Para além das características psicológicas, como a 

autodeterminação, existem inúmeras características que influenciam a forma como as 

empresas financiam as suas atividades. 

 

O estudo de Cassar (2004) investigou os fatores que influenciam o financiamento das 

empresas e os seus resultados, deste modo o autor sugere que a dimensão e as intenções 

de crescimento estão positivamente relacionadas com o financiamento. Com efeito, 

quanto maior a dimensão da empresa, maior é o montante da dívida e o financiamento 

externo. As intenções de crescimento estão positivamente associadas ao uso do 

financiamento bancário desde as fases iniciais da empresa. Não obstante, a investigação 

demonstrou que a intangibilidade dos ativos dificulta o uso de financiamento bancário e 

direciona as empresas em fase inicial para a utilização de fontes menos formais ou capital 

de risco. Da mesma forma, as características da empresa, os direitos de propriedade 

intelectual e a existência de uma vantagem competitiva são muito importantes para os 

investidores (Zaleski, 2011).  
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Uma outra fonte de financiamento que os empreendedores podem utilizar para o 

financiamento dos seus negócios são os métodos de bootstrapping. Estes métodos são 

muito comuns e nove em dez fundadores de empresas na fase inicial utilizaram-nos em 

algum momento (Winborg J., 2009). Bhide (1992) foi um dos autores pioneiros que 

identificou a utilização do bootstrapping como uma alternativa aos vários tipos de 

financiamentos mais comuns.  

 

 
2.2.  As características dos empreendedores e o financiamento inicial  
 
 
A literatura sobre as características dos empreendedores e o financiamento das empresas 

têm crescido nos últimos anos (Frigotto & Valle, 2018). Segundo Maurya (2012) as 

características dos empreendedores podem fornecer algum poder preditivo adicional para 

explicar a estrutura de capital e características de financiamento de novas empresas. Na 

verdade, dado a importância do principal tomador de decisões durante as operações 

iniciais de um novo negócio, isso pode ter efeitos significativos nas decisões de 

financiamento. Para testar essa influência, variáveis que representam experiência, 

educação, e gênero foram analisadas e são brevemente discutidos abaixo. 

 

De acordo com Alvarez et al. (2011), a experiência e o nível de escolaridade obtidos 

podem fornecer sinais de melhor capital humano. Quanto melhor for o capital humano, 

maior será a viabilidade da empresa no arranque. Okrah et al. (2018) realizou um estudo 

em que o gênero do principal tomador de decisões (empreendedor) pode influenciar a 

estrutura de capital e financiamento devido às diferenças na discriminação de crédito e 

aversão ao risco. O autor também chegou à conclusão de que a alavancagem encontrada 

foi negativamente relacionada à idade e experiência profissional e positivamente 

relacionada a experiência empresarial. A alavancagem também foi influenciada pelo 

gênero e encontrou algumas evidências de que a educação está positivamente relacionada 

com uso de empréstimos externos.  

 

Storey (1994), Nanda R. (2011) e Ghisetti & Quatraro (2017), não encontraram 

evidências de que o gênero influenciasse a probabilidade de obter empréstimos bancários. 

Nestes estudos as principais características dos tomadores de decisão referente ao género 
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e educação são representadas por variáveis dicotómicas, enquanto a experiência é medida 

pelo número de anos de experiência no mesmo setor. 

 

Outros autores deram os seus contributos sobre a características dos empreendedores 

relativas ao género e idade.  De acordo com Idowu (2010), a estrutura financeira das 

empresas de propriedade de mulheres não difere das empresas de propriedade de homens. 

De acordo com os autores, os fatores regionais e as condições locais podem influenciar 

a estrutura financeira das empresas na fase inicial.  

 

Kwapisz & Hechavarría (2018) realizaram um estudo com objetivo de saber se as 

empreendedoras nascentes são menos propensas que os empreendedores nascentes a 

solicitar financiamento externo para suas empresas na. Depois de terem testado algumas 

variáveis concluíram que de fato é menos provável que as empreendedoras solicitem 

financiamento externo do que os empreendedores.  
 

Alina (2011), também realizou um estudo semelhante tendo como objetivo investigar as 

semelhanças ou diferenças nas fontes de financiamento para empresas na fase inicial 

devido a questões de género. Para o efeito comparou a UE e a Roménia, tendo concluído 

que ambos os géneros utilizam essencialmente fontes internas. Ao nível do financiamento 

externo, o empréstimo bancário é o mais utilizado por ambos os géneros. Concluiu 

também que não existe uma diferença significativa entre UE e Roménia, salientando que 

o acesso ao financiamento externo é restrito para ambos os géneros.  

 

Holtz-Eakin et al. (1993) realizaram um estudo onde relacionaram a idade do 

empreendedor e outras variáveis que podem influenciar as fontes de financiamento nas 

empresas. Os autores chegaram a conclusão de que a idade pode estar correlacionada 

com a atitude em relação ao risco e com anos de experiência no mercado de trabalho de 

um indivíduo e, portanto, pode também influenciar o financiamento das empresas.  

 
2.3. As características das empresas e o financiamento inicial  
 
Segundo Cassar (2004) diversas características da empresa podem influenciar o seu 

financiamento, tais como a sua dimensão, estrutura dos ativos, organização legal e 

oportunidades de crescimento. 
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A argumentação teórica que advoga que a dimensão da empresa pode estar relacionada 

com a estrutura de capital da empresa, incluem as economias de escala, redução das 

assimetrias de informação, escala nos custos de transação, acesso ao mercado e exposição 

ao risco. Para as empresas menores pode ser mais difícil resolver assimetrias de 

informação com credores e financiadores. Isto levará a que seja disponibilizado menos 

capital a empresas menores ou disponibilizado financiamento a taxas mais altas, 

desencorajando o uso de financiamento externo.  

 

Relativamente à estrutura dos ativos, quanto mais tangíveis e genéricos são os ativos das 

empresas, maior é o seu valor de liquidação o que permite reduzir assim as eventuais 

perdas financeiras incorrida pelos financiadores.  As empresas também podem reduzir a 

seleção adversa e os custos de risco moral dando os seus ativos como garantia. Isso 

resultará em empresas com ativos de maior valor de liquidação obtendo acesso mais fácil 

ao financiamento e custos mais baixos de financiamento, levando por sua vez a essas 

empresas adquirirem um nível mais alto de dívida ou financiamento na sua estrutura de 

capital. Consistente com argumentos teóricos, a evidência empírica sugere uma relação 

positiva entre a estrutura de ativos e a alavancagem para grandes empresas. A limitada 

pesquisa empírica que investigou empresas menores mostra alguma evidência de uma 

relação positiva entre os ativos e a dívida de longo prazo e uma relação negativa com a 

divida de curto prazo. 

 
O efeito da organização legal da empresa sobre o financiamento está relacionado com a 

influência sobre a disponibilidade de formas específicas de financiamento.  Storey (1994) 

argumenta que embora alguns financiadores possam considerar os benefícios da 

“responsabilidade limitada”, a influencia da responsabilidade limitada é na realidade 

fictícia.  Segundo Millan et al. (2014), os investidores podem associar à sociedade 

anonima um sinal positivo que retrata credibilidade e formalidade de operações (auditoria 

legal e informação pública) ou representa um indicador de potencial crescimento.   

 

Oportunidades de crescimento e intenção da empresa crescer podem influenciar os custos 

de agência associados com financiamento. Atherton (2012), argumenta que os conflitos 

entre credores e acionistas são exacerbados para ativos que fornecem à empresa a opção 

de realizar oportunidades de crescimento no futuro.  
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Apesar dos estudos referidos no presente capitulo  terem uma relação próxima com o 

tema da presente dissertação nenhum deles foi realizado no contexto Português nem 

incluir variáveis que julgamos importantes relacionadas com as vertentes da 

internacionalização e da inovação. O nosso estudo pretende suprir essa lacuna e 

complementar os estudos anteriores, contribuindo assim para um melhor conhecimento 

do financiamento inicial da empresa. 
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Capítulo 3 – Hipóteses, Dados e Metodologia 
 
 
 
Efetuada a revisão da literatura sobre os fatores que influenciam o financiamento das 

novas empresas e, em especial, sobre a influência das características dos empreendedores 

e das empresas no financiamento inicial, o presente capítulo apresenta as hipóteses de 

investigação bem como os dados e a metodologia adotada para testar as hipóteses. 

 

3.1. Hipóteses 

No presente estudo pretende-se testar se as seguintes hipóteses: 

H1. Existe uma relação estatisticamente significativa entre as características dos 

empreendedores (género e idade) e o montante utilizado na criação de empresas em 

Portugal? 

H2. Existe uma relação estatisticamente significativa entre as características das empresas 

(dimensão, vocação internacional e cariz inovador) e o montante utilizado na sua criação 

em Portugal? 

H3. Existe uma relação estatisticamente significativa entre as características dos 

empreendedores (género e idade) e as fontes de financiamento utilizadas na criação de 

empresas em Portugal? 

H4. Existe uma relação estatisticamente significativa entre as características das empresas 

(dimensão, vocação internacional e cariz inovador) e as fontes de financiamento 

utilizadas na criação de empresas em Portugal? 

3.2. Dados 
 

O presente estudo utiliza dados secundários obtidos a partir do Adult Population Survey 

(APS) Global Individual Level Data - Finance Special Topic (2015), conduzido pelo 

Global Entrepreneurship Monitor. O APS explora o papel do indivíduo no ciclo de vida 

do processo empreendedor. O APS - GEM de 2015 incluiu um "Tópico Especial sobre 

financiamento" que explorou aspetos sobre financiamento do empreendedorismo 

habitualmente não cobertos no APS principal. Esta base de dados autónoma tem 
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observações de todos os países participantes no estudo GEM em 2015. Assim, foi 

necessário efetuar uma pesquisa dos residentes em Portugal (código 351) que totalizavam 

2003 indivíduos (com idades compreendidas entre 18 e 64 anos). Desses entrevistados 

8,2% (164 indivíduos) estavam envolvidos na criação e gestão de negócios que 

proporcionaram remunerações por um período até três meses (negócios nascentes) ou por 

um período entre os três e os 42 meses (negócios novos). Destes 164 apenas 109 

continham informações necessárias para o nosso estudo o que permitiu constituir uma 

amostra final com 109 observações. Na base de dados original encontram-se disponíveis 

96 variáveis. Considerando os objetivos do presente estudo selecionaram-se 15 variáveis.  

Apesar de se tratar de dados secundários, a metodologia GEM permite que a análise se 

fizesse com variáveis com validade comprovada. 

 

3.3.  Definição das variáveis 
 
 

Tabela 1 - Descrição das variáveis 

 
Variável 

 
Descrição da variável 

Investimento 
 

Valor necessário para começar Valor em euros 

Género Se o empreendedor é 
masculino ou feminino 

Masculino (1)  
Feminino (0) 

Idade Idade do empreendedor 18-24 (1); 25-34 (2); 35-44 
(3); 45-54 (4); 55-64 (5) 

Poupanças Percentagem da poupança do 
empreendedor no investimento 

total 

0% (1); 1% - 24% (2); 25% 
- 49% (3); 50% - 74% (4); 
75% - 99% (5); 100% (6) 

Familiares Utilização ou não de 
financiamento de familiares 

Sim (1); Não (0) 

Amigos Utilização ou não de 
financiamento de amigos 

Sim (1); Não (0) 

Colaboradores Utilização ou não de 
financiamento de 
colaboradores 

Sim (1); Não (0) 

Bancos Utilização ou não de 
Empréstimos Bancários 

Sim (1); Não (0) 

Capital_Risco Utilização ou não de Capital 
de Risco 

Sim (1); Não (0) 

Subsidios Utilização ou não de Subsídios 
Governamentais 

Sim (1); Não (0) 
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Crowdfunding Utilização ou não de 
financiamento de 
Crowdfunding 

Sim (1); Não (0) 

Natureza da 
Oportunidade 

Tipo de oportunidades Empreendedorismo de 
necessidade (1) versus 
Oportunidade (0) 

Dimensão 
 

Projeção do número de 
empregos a criar 

6 ou + (1); até 5 (0) 

Inovação Classificação da empresa 
criada 

Empresa inovadora (1) 
Empresa não inovadora (0) 

Internacionalização Previsão de rendimentos com 
origem internacional 

25% ou + (1); <25% (0) 

 

Fonte: Elaboração própria adaptada dos resultados proveniente do GEM  

 
3.4. Procedimentos estatísticos 
 
 
As estatísticas descritivas de cada variável foram inicialmente calculadas. Para testar a 

hipótese H1 (género) foi utilizado o teste U de Mann-Whitney (também conhecido por 

teste da soma dos postos de Wilcoxon, teste de Wilcoxon-Mann-Whitney ou teste de 

Mann-Whitney). É um teste não paramétrico que testa a igualdade das medianas em 

ambos os grupos. 

 

O teste de Mann-Whitney coloca as seguintes hipóteses: 

• H0: Não existe diferença entre a distribuição de valores das variáveis 

quantitativas, para cada um dos grupos da variável dicotómica;  

• H1: Existe diferença entre a distribuição de valores das variáveis quantitativas, 

para cada um dos grupos da variável dicotómica. 

 

O valor que importa analisar é a significância do teste. Quando este valor é inferior ao 

valor de referência de 5%, rejeita-se a hipótese nula, ou seja, existem diferenças entre os 

dois grupos. Quando é superior ao valor de referência de 5%, aceita-se a hipótese nula.  

 

Para testar as hipóteses H1(idade) e H2 foi utilizado o teste não paramétrico de Kruskall-

Wallis que testa a igualdade das medianas para todos os grupos. 

 

O teste de Kruskall-Wallis coloca as seguintes hipóteses: 
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• H0: A variável quantitativa apresenta uma distribuição idêntica para cada uma das 

categorias das variáveis qualitativas; 

• H1: A variável quantitativa não apresenta uma distribuição idêntica para todas as 

categorias das variáveis qualitativas. 

 

Quando o valor de prova é superior ao valor de referência de 5%, não se rejeita a hipótese 

nula, caso contrário rejeita-se e aceita-se a hipótese alternativa.  

 

Para testar as hipóteses relativas à relação entre as características dos empreendedores e 

as fontes de financiamento utilizadas na criação de empresas (H3) e à relação entre as 

características das empresas e as fontes de financiamento utilizadas na criação de 

empresas (H4) foi utilizado o teste qui-quadrado e os valores p associados. O teste qui-

quadrado serve para testar se duas ou mais amostras (ou grupos) independentes diferem 

relativamente a uma determinada característica. O teste do Qui-Quadrado coloca as 

seguintes hipóteses: 

 

• H0: As duas variáveis são independentes, ou seja, não existe relação entre as 

categorias de uma variável e as categorias da outra; 

• H1: As duas variáveis apresentam uma relação entre si, ou seja, existe relação 

entre as categorias de uma variável e as categorias da outra; 

 

O resultado relevante do teste é a significância (valor de prova). Sempre que o valor de 

prova for inferior a 5% (0,05), rejeita-se a Hipótese Nula, concluindo-se que as duas 

variáveis estão relacionadas. Quando o valor de prova do teste for superior ao valor de 

referência de 5%, não podemos rejeitar a hipótese nula, de que as duas variáveis são 

independentes, ou seja, conclui-se que elas não estão relacionadas.  

 

Os testes referidos foram efetuados com recurso ao software SPSS (Statistical Package 

for the Social Sciences). 
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Capítulo 4 – Apresentação e Análise dos Resultados  
 
 

4.1. Estatística Descritiva 
 

4.1.1 Investimento inicial na criação da empresa 
 

As características dos empreendedores e das respetivas empresas são apresentadas nas 

Tabelas 2 e 3. O investimento inicial para a criação das empresas da amostra é amplo 

(mínimo de 1110€ e máximo de 5550000€). A maioria dos empreendedores da amostra 

são do sexo masculino (77%) e têm entre 25 e 44 anos.  As empresas com maior 

investimento inicial são criadas por homens nas faixas etárias 55-64 anos. A maioria das 

empresas criou ou projeta criar menos de 5 empregos e considera-se não inovadora. 

Apenas em 29% das empresas as receitas internacionais são superiores a 25% do volume 

de negócios. Apesar de em minoria, são as empresas que criam mais emprego, inovadoras 

e com vocação internacional que têm maior investimento inicial médio, respetivamente 

415 129€, 192 299€ e 335 125€. 

Os setores de atividade mais representados na amostra são os setores retalhista/grossista 

e serviços sociais (tabela 3). 

 

Tabela 2 - Investimento inicial na criação das empresas (€) 

 
Característica N Mínimo Máximo Média Desvio 

Padrão 
TEA – Investimento inicial 109 1110 5550000 111197,26 565202,301 
Género Masculino 77 1200 5550000 148814,44 669995,008 

Feminino  32 1110 110000 20680,91 21220,702 
Idade 18-24 12 1330 224000 38846,92 63974,143 

25-34 33 1110 88820 23462,65 21628,581 
35-44 36 1150 1998400 99906,13 338697,100 
45-54 16 1200 244300 39857,50 58175,883 
55-64 12 5560 5550000 553810,83 1584626,677 

Dimensão  Grandes 22 2300 5550000 415129,17 1195676,03 
Pequenas 87 1110 555000 29913,14 64722,065 

Vocação 
Internacional 

> = 25% 29 4440 5550000 335125,55 1074935,59 
< 25% 80 1110 244300 30023,25 45874,939 

Inovação Inovadora 22 3400 1998400 192299,27 439785,467 
N/inovadora 87 1110 5550000 90688,70 593159,247 

 
Fonte:  Elaboração própria adaptada dos resultados provenientes do GEM 
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Tabela 3 - Distribuição por setores de atividade 

 
Setor de 

Atividade (*) 
Frequência Percentagem Percentagem 

válida 
Percentagem 
acumulativa 

1 7 6,4 6,4 6,4 
2 5 4,6 4,6 11,0 
3 2 1,8 1,8 12,8 
4 50 45,9 45,9 58,7 
5 4 3,7 3,7 62,4 
6 2 1,8 1,8 64,2 
7 9 8,3 8,3 72,5 
8 5 4,6 4,6 77,1 
9 21 19,3 19,3 96,3 
10 4 3,7 3,7 100,0 
Total 109 100,0 100,0  

 
(*) Agricultura e minas (1) Indústria (2) Transportes (3) Grossistas / retalhistas (4) Tecnologias da 

informação e informática (5) Serviços financeiros (6) Serviços profissionais (7) Serviços administrativos 

(8) Saúde / educação (9) Serviços sociais (10). 

 
Fonte:  Elaboração própria adaptada dos resultados provenientes do GEM  

 

 

4.1.2.  Fontes de Financiamento 
 
 
A obtenção de financiamento externo continua a ser um grande problema para muitas das 

empresas da amostra, com pouco mais da metade referindo a utilização de financiamento 

externo. Tal como está ilustrado na tabela 4, verifica-se que 42,2% das empresas ou seja, 

46 empresas recorrem  exclusivamente às poupanças do empresário, 37 empresas que 

corresponde a 33,9% recorrem a familiares, 14 empresas que corresponde a 12,8%  

recorrem aos amigos, 5 empresas que corresponde 4,6% recorrem aos colaboradores, 84 

empresas que representa 77,1% recorrem a financiamento bancário, 11 empresas que 

representam 10,1% recorrem ao capital de risco, 20 empresas que representa 18% 

recorrem a subsídios governamentais e 3 empresas recorrem ao crowdfunding (2,8%).  
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Tabela 4 - Fontes de financiamento 

 
Tipo de Financiamento Freq. Perc. Perc. 

válida 
Per. 
cumulativa 

 
 
Utilização 
poupanças 

(1) 0% 9 8,3 8,3 8,3 
(2) 1% - 24% 9 8,3 8,3 16,5 
(3) 25% - 49% 16 14,7 14,7 31,2 
(4) 50% - 74% 26 23,9 23,9 55,0 
(5) 75% - 99% 3 2,8 2,8 57,8 
(6)  100% 46 42,2 42,2 100,0 
Total 109 100,0 100,0  

Financiamento 
de familiares 

(0) Não 72 66,1 66,1 66,1 
(1) Sim 37 33,9 33,9 100,0 
Total 109 100,0 100,0  

Financiamento 
de Amigos  

(0) Não  95 87,2 87,2 87,2 
(1) Sim  14 12,8 12,8 100,0 
Total  109 100,0 100,0  

Financiamento 
de 
colaboradores 

(0) Não  104 95,4 95,4 95,4 
(1) Sim  5 4,6 4,6 100,0 
Total  109 100,0 100,0  

Financiamento 
Bancário 

(0) Não 25  22,1 22,1 22,1 
(1) Sim 84 77,1 77,1 100,0 
Total  109 100,0 100,0  

 
Capital de Risco 

(0) Não  98 89,9 89,9 89,9 
(1) Sim  11 10,1 10,1 100,0 
Total  109 100,0 100,0  

Subsídios 
Governamentais 

(0) Não  89 81,7 81,7 81,7 
(1) Sim  20 18,3 18,3 100,0 
Total  109 100,0 100,0  

Crowdfunding 
  

(0) Não  106 97,2 97,2 97,2 
(1) Sim  3 2,8 2,8 100,0 
Total  109 100,0 100,0  

 
Fonte:  Elaboração própria adaptada dos resultados provenientes do GEM  

 

 

4.2. Características dos empreendedores e o montante de investimento 

inicial 
 

A Tabela 5 apresenta os resultados dos testes Mann-Whitney e Kruskal-Wallis referente 

as características dos empreendedores e o montante inicial.  
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Os resultados destes testes não apresentaram diferenças significativas entre o montante 

de investimento inicial e a características do empreendedor (género com p=0,069 > 0,05 

e idade com p=0,449 > 0,05). 

Tabela 5 - Característica dos empreendedores e das empresas e o montante de 
investimento inicial 

 
Característica 

 
N Teste Mann-Whitney Teste Kruskal–

Wallis 
  U de 

Mann-
Whitney 

Wilcon 
W 

Z Sign. 
Assint. 
(Bilateral) 

Chi-
square 
statistic 

df Sign. 
level 

TEA – Investimento inicial 109        
Género Masculino 77 958,5 1486,5 -

1,820 
   ,069 n.s.    

Feminino  32    
Idade 18-24 12     3,695 4 ,449 

n.s. 25-34 33     
35-44 36     
45-54 16     
55-64 12     

Dimensão  Grandes 22  
423,000 

 
4164,00 

 
-
4,204 

 
0,000 (**)  

   
Pequenas 87    

Vocação 
Internacional 

> = 25% 29  
3943,000 

 
-3,134 

  
,002 (**) 

   
< 25% 80    

Inovação Inovadora 22 4371,000 -3,126  ,002 (**)    
N/inovadora 87    

n.s – não significativo 
(*) p<0.05 
(**) p<0.01 
 

Fonte:  Elaboração própria adaptada dos resultados provenientes do GEM. 

 

 
 4.3. Características das empresas e o montante de investimento inicial 

 

O resultado do teste Mann-Whitney (tabela 5) revela que existem diferenças significativas 

no “montante de investimento inicial” de acordo com a dimensão (p=0,000), percentagem 

das exportações (p=0,002) e cariz inovador da empresa (p=0,002).  

O nosso estudo confirmou que o nível de investimento inicial superior se encontra nas 

empresas que criam ou têm expetativa de criar 6 ou mais postos de trabalho, exportam 

mais de 25% do volume de negócios e cujo negócio têm um cariz inovador. 
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 4.4. Características dos empreendedores e a escolha dos métodos de 

financiamento  
 
4.4.1.  Género do empreendedor e a escolha dos métodos de financiamento 
 

A Tabela 6/ Anexo 1 apresentam os resultados do teste do Qui-quadrado referente ao 

género do empreendedor e a escolha do tipo de financiamento.  

O teste qui-quadrado apenas indicou associação significativa entre a variável 

“financiamento bancário” e o género, χ2 (2, n =109) = 4,713, p = 0,03.  

Os nossos resultados confirmaram que empreendedores do sexo feminino recorrem mais 

aos empréstimos bancários para o financiamento inicial das suas empresas que a 

contraparte do sexo masculino. Em nenhuma das restantes fontes de financiamento foi 

verificada diferença significativa ao nível do género. 

Tabela 6 - Género e escolha do método de financiamento 

 

Características Teste Qui Quadrado 
Valor Gl    Sig. 

Utilização Poupança 10,651 5 0,059 n.s.  
Financiamento de Familiares 0,004 2 0,951 n.s.  

 
Financiamento Amigos 0,005 2 0,945 n.s.  

 
Financiamento Colaboradores 2,178 2 0,140 n.s.  

 
Financiamento Bancários 4,713 2 0,03*  

 
Capital de Risco  2,423 2 0,120 n.s.  

 
Subsídios Governamentais  0,224 2 0,636 n.s.  

 
Financiamento crowdfunding 1,282 2 0,258 n.s.  

 
              n.s – não significativo 
                 (*) p<0.05 
                 (**) p<0.01 
 

Fonte:  Elaboração própria adaptada dos resultados do SPSS 
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4.4.2. Idade do empreendedor e a escolha dos métodos de financiamento 
 

A Tabela 7/Anexo 2 apresentam os resultados do teste do Qui-quadrado referente a idade 

do empreendedor e a escolha do tipo de financiamento.  

O teste Qui-quadrado apenas indicou associação significativa entre a variável 

“financiamento colaboradores” e a idade, χ2 (2, n =109) = 14,434, p = 0,006.  

O nosso estudo confirmou que empreendedores com as idades mais avançadas recorrem 

mais aos colaboradores para o financiamento inicial das suas empresas. Deste modo 

verifica-se que em nenhuma das outras fontes de financiamentos existe uma diferença 

significativa a nível da idade.   

 

Tabela 7 - Idade e escolha do método de financiamento 

 

Características Teste Qui Quadrado 
Valor Gl    Sig. 

Utilização Poupança 16,646 5 0,676 n.s.  
Financiamento de Familiares 2,873 2 0,579 n.s.  

 
Financiamento Amigos 1,916 2 0,751 n.s.  

 
Financiamento Colaboradores 14,434 2 0,006**  

 
Financiamento Bancários 7,902 2 0,095 n.s.  

 
Capital de Risco 5,021 2 0,285 n.s.  

 
Subsídios Governamentais 8,942 2 0,063 n.s.  

 
Financiamento crowdfunding 4,557 2 0,336 n.s.  

 
                 n.s – não significativo 
                 (*) p<0.05 
                  (**) p<0.01 
 

Fonte:  Elaboração própria adaptada dos resultados do SPSS 
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4.5. Características das empresas e a escolha dos métodos de 

financiamento 
 

4.5.1. Dimensão da empresa e a escolha dos métodos de financiamento 
 

A Tabela 8/Anexo 3 apresentam os resultados do teste do Qui-quadrado referente a 

dimensão da empresa e a escolha do tipo de financiamento. O teste qui-quadrado indicou 

associação significativa entre a dimensão da empresa e as seguintes fontes de 

financiamentos “utilização poupança”, χ2(2, n =109) = 17,551, p = 0,004; “financiamento 

de familiares”, χ2 (2, n =109) = 6,627, p = 0,01; “financiamento amigos”, χ2 (2, n =109) 

= 8,058, p = 0,005; “subsídios governamentais”, χ2 (2, n =109) = 12,287, p = 0,00; 

“financiamento com crowdfunding”, χ2 (2, n =109) = 12,287, p = 0,05. Os resultados 

confirmaram que as pequenas empresas, se diferenciam das maiores no financiamento 

inicial, recorrendo mais à utilização a poupança, financiamento proveniente dos 

familiares, financiamento proveniente de amigos, subsídios do governo e financiamento 

por crowdfunding. Em nenhuma das restantes fontes de financiamento foi verificada 

diferença significativa relacionada com a dimensão das empresas.  

Tabela 8 - Dimensão da empresa e escolha do método de financiamento 

 

Características Teste Qui Quadrado 
Valor Gl    Sig. 

Utilização Poupança 17,551 5 0,004*  
Financiamento de Familiares 6,627 2 0,01*  

 
Financiamento Amigos 8,058 2 0,005**  

 
Financiamento Funcionários  1,124 2 0,289 n.s.  

 
Financiamento Bancários 0,164 2 0,686 n.s.  

 
Capital de Risco 1,712 2 0,191 n.s.  

 
Subsídios Governamentais 12,287 2 0,00**  

 
Financiamento crowdfunding 3,847 2 0,05*  

 
                  n.s – não significativo 
                 (*) p<0.05 
                  (**) p<0.01 

Fonte:  Elaboração própria adaptada dos resultados do SPSS 
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4.5.2.  Vocação internacional da empresa e a escolha dos métodos de financiamento 
 

A Tabela 9/Anexo 4 apresentam os resultados do teste do Qui-quadrado referente a 

vocação internacional da empresa e a escolha do tipo de financiamento.  

O teste Qui-quadrado indicou associação significativa entre a vocação internacional das 

empresas e os seguintes meios de financiamento: “financiamento de familiares”, χ2 (2, n 

=109) = 7,941, p = 0,005; “capital de risco”, χ2 (2, n =109) = 4,891, p = 0,027; “subsídios 

governamentais”, χ2 (2, n =109) = 18,491, p = 0,00.  Os nossos resultados confirmaram 

que as empresas com um rendimento da componente internacional inferior a 25% 

recorrem nas mais ao financiamento familiares, capital de risco e subsídios 

governamentais. Em nenhuma das restantes fontes de financiamento foi verificada 

diferença significativa relacionada com a vocação internacional da empresa.  

Tabela 9 - Vocação internacional da empresa e escolha do método de financiamento 

 

Características Teste Qui Quadrado 
Valor Gl    Sig. 

Utilização Poupança 5,831 5 0,323 n.s.  
Financiamento de Familiares 7,941 2 0,005**  

 
Financiamento Amigos 0,683 2 0,409 n.s.  

 
Financiamento Funcionários  0,117 2 0,732 n.s.  

 
Financiamento Bancários 0,032 2 0,857 n.s.  

 
Capital de Risco 4,891 2 0,027*  

 
Subsídios Governamentais  18,491 2 0,00**  

 
Financiamento crowdfunding 2,535 2 0,111 n.s.  

 
                  n.s – não significativo 
                 (*) p<0.05 
                  (**) p<0.01 
 

Fonte:  Elaboração própria adaptada dos resultados do SPSS 
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4.5.3. Cariz inovador da empresa e a escolha dos métodos de financiamento 
 

A Tabela 10/ Anexo 5 apresentam os resultados do teste do Qui-quadrado referente ao 

cariz inovador da empresa e a escolha do tipo de financiamento.  

O teste qui-quadrado indicou associação significativa entre o cariz inovador empresas e 

os seguintes meios de financiamentos “financiamento de familiares”, χ2 (2, n =109) = 

14,409, p = 0,00; “financiamento colaboradores”, χ2 (2, n =109) = 5,157, p = 0,023; 

“capital de risco”, χ2 (2, n =109) = 14,34, p = 0,00; “subsídios governamentais”, χ2 (2, n 

=109) = 5,971, p = 0,015.  

O nosso estudo confirmou que as empresas não inovadoras recorrem no mais 

financiamento familiares e subsídios governamentais e as empresas inovadoras a 

financiamento de colaboradores e capital de risco. Em nenhuma das restantes fontes de 

financiamento foi verificada diferença ao nível de cariz inovador.  

Tabela 10 - Cariz inovador da empresa e escolha do método de financiamento 

 

Características Teste Qui Quadrado 
Valor Gl    Sig. 

Utilização Poupança 9,54 5 0,0895 n.s.  
Financiamento de Familiares 14,409 2 0,00**  

 
Financiamento Amigos 2,405 2 0,121 n.s.  

 
Financiamento de Colaboradores   5,157 2 0,023*  

 
Financiamento Bancários 0,293 2 0,588 n.s.  

 
Capital de Risco 14,34 2 0,00**  

 
Subsídios Governamentais 5,971 2 0,015*  

 
Financiamento crowdfunding 0,331 2 0,565 n.s.  

 
                  n.s – não significativo 
                 (*) p<0.05 
                  (**) p<0.01 
 

Fonte:  Elaboração própria adaptada dos resultados do SPSS 
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5. CONCLUSÕES 
 
 
A presente dissertação teve como objetivo analisar a influência das características do 

empreendedor e da empresa no financiamento inicial das empresas em Portugal, focando-

se nas seguintes questões seguintes: (1) As características dos empreendedores 

influenciam o montante utilizado na criação de empresas em Portugal? (2) As 

características das empresas em Portugal influenciam o montante utilizado na criação de 

empresas em Portugal? (3) As características dos empreendedores influenciam as fontes 

de financiamento utilizadas na criação das empresas em Portugal?  (4) As características 

das empresas influenciam as fontes de financiamento utilizadas na criação das empresas 

em Portugal?   

Para responder a estas questões recorreu-se a dados secundários obtidos a partir do Adult 

Population Survey (APS) Global Individual Level Data - Finance Special Topic (2015), 

conduzido pelo Global Entrepreneurship Monitor que permitiu constituir uma amostra 

final com 109 observações. Considerando os objetivos do presente estudo selecionaram-

se 15 variáveis. O tratamento e análise dos dados foram efetuados com recurso a 

estatística descritiva e diversos testes não paramétricos utilizando o software SPSS 

(Statistical Package for the Social Sciences). 

Os resultados obtidos indicam que 2/5 das empresas selecionadas em Portugal são criadas 

exclusivamente com poupanças dos seus promotores. O recurso ao financiamento de 

familiares e amigos (33,9%) e ao financiamento bancário (77,1%) também assumem 

expressão importante ao nível do financiamento externo. 

As características dos empreendedores não influenciam o montante de investimento 

inicial na criação das 109 empresa, ou seja, não verificámos diferenças estatisticamente 

significativas no valor investido relacionadas com o género e idade dos fundadores da 

empresa. Ao invés, as características das 109 empresas, influenciam o montante do 

investimento aplicado na sua criação. O nosso estudo confirmou que as maiores empresas, 

ou seja, as empresas que criam ou têm expectativa de criar 6 ou mais postos de trabalho, 

exportam mais de 25% do volume de negócios e cujo negócio têm um cariz inovador 

exigem um investimento inicial superior às suas contrapartes.  

Quanto a análise incidiu sobre as características dos empreendedores e a escolha dos 

métodos de financiamento, os resultados indicam que empreendedores do sexo feminino 

recorrem mais aos empréstimos bancários para o financiamento inicial das suas empresas 
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que a contraparte do sexo masculino. São também os empreendedores com as idades mais 

avançadas os que recorrem mais ao financiamento com origem em colaboradores para 

financiarem a criação das suas empresas. Não se confirmou a existência de diferenças 

significativas relacionadas com o género e idade nos restantes métodos de financiamento. 

Relativamente à influência das características das empresas sobre as fontes de 

financiamento inicial, os resultados obtidos confirmaram que as pequenas empresas 

recorrem mais que as grandes empresas às poupanças dos promotores, financiamento 

proveniente dos familiares, financiamento proveniente de amigos, subsídios do governo 

e financiamento por crowdfunding. 

As empresas que projetam um rendimento da componente internacional inferior a 25% 

recorrem mais do que as que tem dimensão internacional superior ao financiamento 

familiares, capital de risco e subsídios governamentais. 

Verificou-se também que as empresas não inovadoras recorrem mais do que as empresas 

inovadoras a financiamento familiares e subsídios governamentais e, ao invés as 

empresas inovadoras diferenciam-se da sua contraparte utilizando mais financiamento de 

colaboradores e capital de risco. 

Apesar de existirem outros estudos sobre a temática nenhum deles foi realizado no 

contexto português nem incluíram variáveis que julgamos importantes relacionadas com 

as vertentes da internacionalização e da inovação. O nosso estudo supriu essa lacuna e 

complementou os estudos anteriores, contribuindo assim para um melhor conhecimento 

e compreensão da influência das características do empreendedor e da empresa no 

financiamento inicial das empresas em Portugal.  

Não obstante a nossa investigação tenha primado pelo rigor, empenho e dedicação para 

produzir os melhores resultados, reconhecemos que o trabalho final apresenta algumas 

limitações, tais como a dimensão reduzida da amostra ou a utilização de dados apenas do 

ano de 2015.  

Sugere-se que estudos futuros possam colmatar as limitações referidas anteriormente 

utilizando uma amostra mais representativa e alargada a vários países, de forma a obter 

uma perspetiva mais global e simultaneamente mais detalhada do fenómeno estudado.  
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ANEXO 
 
 

Anexo  1 - Género do empreendedor e a escolha dos métodos de financiamento 

 

n.s – não significativo 
(*) p<0.05 
(**) p<0.01 
 

Fonte:  Elaboração própria adaptada dos resultados do SPSS 

Características   N Masculino  Feminino  Teste Qui-Quadrado  
% % Valor GL Sig 

Poupança  
(1) Sem poupança 9 7,8 9,4  

 
 
10,651 

 
 
 
5 

 
 
 

0,059 n.s. 

(2) 1% - 24% 9 10,4 3,1 
(3) 25% - 49% 16 20,8 0 
(4) 50%-75% 26 22,1 28,1 
(5) 75%-99% 3 2,6 3,1 
(6) Total poupança 46 36,4 56,3 

Total 109 100 100 
Financiamento Familiares  
(1) Sim  72 66,2 65,6  

0,004 
 
2 

 
0,951 n.s. (0) Não  37 33,8 34,4 

Total  109 100 100 
Financiamento Amigos  
(1) Sim  95 87 87,5  

0,005 
 
2 

 
0,945 n.s. (0) Não  14 13 12,5 

Total  109 100 100 
Financiamento Colaboradores  
(1) Sim  104 93,5 100  

2,178 
 
2 

 
0,140 n.s. (0) Não  5 6,5 0 

Total  109 100 100 
Financiamento Bancários  
(1) Sim 84 71,4 90,6  

4,713 
 
2 

 
0,03(*) (0) Não 25 28,6 9,4 

Total  109 100 100 
Capital de Risco  
(1) Sim  98 87 96  

2,423 
 
2 

 
0,120 n.s.  (0) Não  11 13 3,1 

Total  109 100 100 
Subsídios Governamentais  
(1) Sim  89 80,5 84,4  

0,224 
 
2 

 
0,636 n.s. (0) Não  20 19,5 15,6 

Total  109 100 100 
Financiamento Crowdfunding  
(1) Sim  106 96,1 100  

1,282 
 
2 

 
0,258 n.s.  (0) Não  3 3,9 0 

Total  109 100 100 
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Anexo  2 - Idade do empreendedor e a escolha dos métodos de financiamento 

n.s – não significativo 
(*) p<0.05 
(**) p<0.01 
 

Fonte:  Elaboração própria adaptada dos resultados do SPSS 
 
 
 
 

Características  N 1 2 3 4  5 Teste Qui-Quadrado  
% % % % % Valor GL Sig 

Poupança  
(1) Sem poupança 9 16,7 9,1 8,3 6,3 0  

 
 
16,646 

 
 
 
5 

 
 
 

0,676 n.s. 

(2) 1% - 24% 9 16,7 9,1 5,6 6,3 8,3 
(3) 25% - 49% 16 25 12,1 11,1 31,3 0 
(4) 50%-75% 26 16,7 24,2 27,8 12,5 33,3 
(5) 75%-99% 3 0 0 5,6 0 8,3 
(6) Total poupança 46 25 45,5 41,7 43,8 50 

Total 109 100 100 100 100 100 
Financiamento Familiares  
(1) Sim  72 75 69,7 55,6 68,8 75  

2,873 
 
2 

 
0,579 n.s.  (0) Não  37 25 30,3 44,4 31,3 25 

Total  109 100 100 100 100 100 
Financiamento Amigos  
(1) Sim  95 75 87,9 88,9 87,5 91,7  

1,916 
 
2 

 
0,751 n.s.  

 
(0) Não  14 25 12,1 11,1 12,5 8,3 
Total  109 100 100 100 100 100 
Financiamento Colaboradores  
(1) Sim  104 75 100 94,4 100 100  

14,434 
 
2 

 
0,006(**) (0) Não  5 25 0 5,6 0 0 

Total  109 100 100 100 100 100 
Financiamento Bancários  
(1) Sim 84 83,3 78,8 75 56,3 100  

7,902 
 
2 

 
0,095 n.s. (0) Não 25 16,7 21,2 25 43,8 0 

Total  109 100 100 100 100 100 
Capital de Risco  
(1) Sim  98 100 93,9 88,9 87,5 75  

5,021 
 
2 

 
0,285 n.s. (0) Não  11 0 6,1 11,1 12,5 25 

Total  109 100 100 100 100 100 
Subsídios Governamentais  
(1) Sim  89 66,7 69,7 91,7 93,8 83,3  

8,942 
 
2 

 
0,063 n.s.  
 

(0) Não  20 33,3 30,3 8,3 6,3 16,7 
Total  109 100 100 100 100 100 
Financiamento Crowdfunding  
(1) Sim  106 100 93,9 100 100 91,7  

4,557 
 
2 

 
0,336 n.s.  (0) Não  3 0 6,1 0 0 8,3 

Total  109 100 100 100 100 100 
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Anexo  3 - Dimensão da empresa e a escolha dos métodos de financiamento 

 

n.s – não significativo 
(*) p<0.05 
(**) p<0.01 
 

Fonte:  Elaboração própria adaptada dos resultados do SPSS 

 
 

 

Características   N 1 2 Teste Qui-Quadrado  
% % Valor GL Sig 

Poupança  
(1) Sem poupança 9 17,4 5,8  

 
 
17,551 

 
 
 
5 

 
 
 

0,004 (**) 

(2) 1% - 24% 9 21,7 4,7 
(3) 25% - 49% 16 13 15,1 
(4) 50%-75% 26 34,8 20,9 
(5) 75%-99% 3 0 3,5 
(6) Total poupança 46 13 50 

Total 109 100 100 
Financiamento Familiares  
(1) Sim  72 43,5 72,1  

6,627 
 
2 

 
0,01 (**) (0) Não  37 56,5 27,9 

Total  109 100 100 
Financiamento Amigos  
(1) Sim  95 69,3 91,9  

8,058 
 
2 

 
0,005 (**) (0) Não  14 30,4 8,1 

Total  109 100 100 
Financiamento Colaboradores  
(1) Sim  104 91,3 96,5  

1,124 
 
2 

 
0,289 n.s.  (0) Não  5 8,7 3,5 

Total  109 100 100 
Financiamento Bancários  
(1) Sim 84 73,9 77,9  

0,164 
 
2 

 
0,686 n.s. (0) Não 25 26,1 22,1 

Total  109 100 100 
Capital de Risco  
(1) Sim  98 82,6 91,9  

1,712 
 
2 

 
0,191 n.s.  (0) Não  11 17,4 8,1 

Total  109 100 100 
Subsídios Governamentais  
(1) Sim  89 56,5 88,4  

12,287 
 
2 

 
0,00 (**) (0) Não  20 43,5 11,6 

Total  109 100 100 
Financiamento Crowdfunding  
(1) Sim  106 91,3 98,8  

3,847 
 
2 

 
0,05(*) (0) Não  3 8,7 1,2 

Total  109 100 100 
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Anexo  4 - Vocação internacional da empresa e a escolha dos métodos de financiamento 

 

n.s – não significativo 
(*) p<0.05 
(**) p<0.01 
 
 

Fonte:  Elaboração própria adaptada dos resultados do SPSS 

 
 

Características   N 1 2 Teste Qui-Quadrado  
% % Valor GL Sig 

Poupança  
(1) Sem poupança 9 10,3 7,5  

 
 
5,831 

 
 
 
5 

 
 
 

0,323 n.s. 

(2) 1% - 24% 9 13,8 6,3 
(3) 25% - 49% 16 17,2 13,8 
(4) 50%-75% 26 31 21,3 
(5) 75%-99% 3 3,4 2,5 
(6) Total poupança 46 24,1 48,8 

Total 109 100 100 
Financiamento Familiares  
(1) Sim  72 44,8 73,8  

7,941 
 
2 

 
0,005 (**) (0) Não  37 55,2 26,3 

Total  109 100 100 
Financiamento Amigos  
(1) Sim  95 82,8 88,8  

0,683 
 
2 

 
0,409 n.s. (0) Não  14 17,2 11,3 

Total  109 100 100 
Financiamento Colaboradores  
(1) Sim  104 96,6 95  

0,117 
 
2 

 
0,732 n.s.  (0) Não  5 3,4 5 

Total  109 100 100 
Financiamento Bancários  
(1) Sim 84 75,9 77,5  

0,032 
 
2 

 
0,857 n.s. (0) Não 25 24,1 22,5 

Total  109 100 100 
Capital de Risco  
(1) Sim  98 79,3 93,8  

4,891 
 
2 

 
0,027 n.s.  (0) Não  11 20,7 6,3 

Total  109 100 100 
Subsídios Governamentais  
(1) Sim  89 55,2 91,3  

18,491 
 
2 

 
0,00 (**) (0) Não  20 44,8 8,8 

Total  109 100 100 
Financiamento Crowdfunding  
(1) Sim  106 93,1 98,8  

2,535 
 
2 

 
0,111 n.s. (0) Não  3 6,9 1,3 

Total  109 100 100 
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Anexo  5 - Cariz inovador da empresa e a escolha dos métodos de financiamento 

 

n.s – não significativo 
(*) p<0.05 
(**) p<0.01 
 

Fonte:  Elaboração própria adaptada dos resultados do SPSS 
 
 

Características   N 1 2 Teste Qui-Quadrado  
% % Valor GL Sig 

Poupança  
(1) Sem poupança 9 18,2 5,7  

 
 
9,54 

 
 
 
5 

 
 
 

0,0895 n.s. 

(2) 1% - 24% 9 9,1 8 
(3) 25% - 49% 16 27,3 11,5 
(4) 50%-75% 26 22,7 24,1 
(5) 75%-99% 3 0 3,4 
(6) Total poupança 46 22,7 47,1 

Total 109 100 100 
Financiamento Familiares  
(1) Sim  72 31,8 74,7  

14,409 
 
2 

 
0,000 (**) (0) Não  37 68,2 25,3 

Total  109 100 100 
Financiamento Amigos  
(1) Sim  95 77,3 89,7  

2,405 
 
2 

 
0,121 n.s. (0) Não  14 22,7 10,3 

Total  109 100 100 
Financiamento Colaboradores  
(1) Sim  104 86,4 97,7  

5,157 
 
2 

 
0,023 n.s.  (0) Não  5 13,6 2,3 

Total  109 100 100 
Financiamento Bancários  
(1) Sim 84 72,7 78,2  

0,293 
 
2 

 
0,588 n.s. (0) Não 25 27,3 21,8 

Total  109 100 100 
Capital de Risco  
(1) Sim  98 68,2 95,4  

14,34 
 
2 

 
0,00 (**)  (0) Não  11 31,8 4,6 

Total  109 100 100 
Subsídios Governamentais  
(1) Sim  89 63,6 86,2  

5,971 
 
2 

 
0,015 n.s. (0) Não  20 36,4 13,8 

Total  109 100 100 
Financiamento Crowdfunding  
(1) Sim  106 95,5 97,7  

0,331 
 
2 

 
0,565 n.s. (0) Não  3 4,5 2,3 

Total  109 100 100 


