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Pretende-se analisar os determinantes da 

performance financeira (PF) das empresas 

vitivinícolas portuguesas (EVP), 

pretendendo-se ilustrar a importância dos 

indicadores financeiros (estruturais, e de 

curto prazo) de forma a identificar quais 

serão as decisões estratégicas mais eficazes 

para melhorar a PF dessas empresas. Para 

responder a este objetivo, usaram-se 

modelos econométricos estimados através 

de dados em painel. A amostra é constituída 

por 303 EVP, para o período de 2014-2017 

concretizando-se em 1212 observações. A 

PF é a variável dependente deste estudo, 

tendo sido medida através do EBITDA 

(Earnings Before Interest Debt Taxes and 

Amortization), do ROI (Return on Investment) 

e do ROE (Return on Equity) enquanto o 

financiamento externo, o fundo de maneio, 

liquidez geral, os prazos médios de 

recebimentos (PMR) e pagamentos (PMP) 

são as variáveis explicativas do modelo. Os 

resultados obtidos mostram que (1) o 

EBIDTA foi a melhor medida de PF das EVP; 

(2) O PMR e o fundo de maneio são as 

variáveis que explicam a PF medida pelo 

EBITDA das empresas estudadas; (3) as 

variáveis explicativas evidenciam os sinais 

esperados; a liquidez, o endividamento e o 

PMR exibem uma relação negativa com a PF 

das EVP, sendo que as 2 primeiras não têm 

poder explicativo, estatisticamente 

significativo, sobre a PF. O Fundo de maneio 

e o PMP apresentam uma relação positiva 

com a PF das empresas portuguesas do 

sector do vinho EVP, sendo que apenas a 

primeira evidencia poder explicativo, 

estatisticamente significativo, sobre a PF; (4) 

o ajustamento do modelo, medido pelo seu 

R2 é muito baixo (8%), significando que 

existem outros fatores que não os financeiros 

que explicam a PF destas empresas.  Em 

termos académicos este estudo apresenta 

um caracter inovador, na medida em que, 

numa pesquisa realizada nas principais 

bases de dados académicas (Web of 

Science, Scopus e Proquest), não foi 

encontrado nenhum trabalho de investigação 

que aplicasse este tipo de análise 

econométrica com variáveis financeiras ao 

sector do vinho. Para o mundo empresarial 

este estudo surge como uma chamada de 

atenção para eventuais fatores menos 

quantitativos que terão maior impacto na PF 

das empresas do sector em detrimento de 

medidas financeiras como a estrutura de 

capital ou os prazos médios de recebimento 

e de pagamento dessas empresas. 
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