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RESUMO 

A recente crise económica e financeira teve um grande impacto no comércio 

internacional, sendo que entre o final do ano 2008 e o início do ano 2009 o comércio 

internacional sofreu uma queda de aproximadamente 15%. Tendo em conta os desequilíbrios 

já existentes das balanças comerciais dos estados-membros da Área Euro, esta crise afetou 

ainda mais acentuadamente o comércio internacional. Outro fator que teve impacto no 

comércio internacional foi, de certo modo, a ascensão dos países emergentes que afetaram a 

quota de mercado das exportações dos outros países do mundo.  

O objetivo desta dissertação é analisar os efeitos da recente crise económica e 

financeira na dinâmica das exportações do vinho do Porto. Este estudo procura contribuir para 

a literatura empírica sobre o comércio internacional de vinho, reespecificando o modelo 

gravitacional típico de dados agregados dos países de forma a permitir analisar os efeitos da 

recente crise nas determinantes das exportações de um vinho fortificado apenas produzido em 

Portugal, o qual representa, em valor, cerca de 42% das exportações de vinho português, em 

2016.  

Neste estudo foi aplicado o modelo gravitacional aumentado das exportações de vinho 

do Porto, de Portugal para os 12 maiores países de destino, representando aproximadamente 

91% das exportações totais de vinho do Porto, no período compreendido entre 2001 e 2016. 

Através de uma análise em painel estimou-se o impacto do Produto Interno Bruto (PIB), do 

PIB per capita, das taxas de câmbio, das tarifas ad valorem, da distância geográfica ao país 

importador, da língua comum e da fronteira marítima, nas exportações de vinho do Porto, 

medidas em valor e em volume.  

Os resultados revelam que as exportações de vinho do Porto: (i) no subperíodo pré-

crise são positivamente determinadas pelo PIB per capita, em valor e volume, e pela língua 

comum, em valor, enquanto que as exportações são negativamente determinadas pela taxa de 

câmbio e pela ausência de costa marítima, em valor; e (ii) no subperíodo da crise são 

negativamente determinadas pela taxa de câmbio, em valor e volume. 
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ABSTRACT 

The recent economic and financial crisis had a major impact on international trade, 

and between the end of 2008 and the beginning of 2009, international trade fell by 

approximately 15%. In view of the imbalances already existing in the euro area member 

states' trade balances, this crisis has further affected international trade. Another factor that 

had an impact on international trade was to some extent the rise of emerging countries that 

affected the market share of exports from other countries in the world. 

The objective of this dissertation is to analyze the effects of the recent economic and 

financial crisis on the dynamics of Port wine exports. This study seeks to contribute to the 

empirical literature on international wine trade by re-specifying the typical gravitational 

model of aggregate data in order to analyze the effects of the recent crisis on the export 

determinants of a fortified wine produced only in Portugal that represents, in value, about 

42% of Portuguese wine exports in 2016. 

In this study the extended gravity model was applied to the data of the exports of the 

12 largest wine importing countries of Port wine, representing approximately 91% of total 

exports of Port wine in the period between 2001 and 2016 and in the subperiods from 2001 to 

2008 and from 2009 to 2016. The impact of the Gross Domestic Product (GDP), GDP per 

capita, exchange rates, ad valorem tariffs, geographical distance to the importing country, the 

common language and the maritime border were estimated through a panel analysis on Port 

wine exports, measured in value and volume. 

The results show that Port wine exports: (i) in the pre-crisis subperiod are positively 

determined by GDP per capita, in value and volume, and by the common language, in value, 

while exports are negatively determined by the exchange rate and the absence of maritime 

coast in value; and (ii) in the subperiod of the crisis are negatively determined by the 

exchange rate, in value and volume. 
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1. Introdução 

Nas últimas quatro décadas existiram grandes mudanças na indústria no vinho, tanto 

ao nível da procura como a nível da oferta. Estas mudanças podem ser expressas por alguns 

exemplos, tais como a liberalização económica dos mercados, alterações da procura e a 

existência de novos países produtores. Estas mudanças tiveram efeitos não só na indústria do 

vinho como também no comércio internacional do mesmo. 

Durante muito tempo, a produção e o consumo do vinho estavam concentrados na 

Europa, em países como França, Espanha, Itália e Portugal, conhecidos como os produtores 

do Velho Mundo. A partir da década de noventa do século passado existiu um aumento da 

produção, consumo e comércio internacional de vinho em outros países, como a Argentina, 

Chile, Estados Unidos da América (EUA), África do Sul, Austrália, Nova Zelândia e China, 

sendo estes denominados produtores do Novo Mundo. 

Tradicionalmente, os países produtores consumiam o seu próprio vinho e eram poucas 

as quantidades que se destinavam à exportação, embora a exportação tivesse algum 

significado nos países vizinhos. Essa tendência começou-se a alterar e na segunda metade do 

século XX as exportações de vinho começaram a crescer e, desde então, não tem parado de 

ver os seus valores aumentarem anualmente.  

Castillo et al. (2016) afirma que o boom das exportações de vinho, em valor e volume, 

para os produtores do Novo Mundo ocorreu no final da década de oitenta e início da década 

de noventa do século passado. Este rápido crescimento das exportações de vinho do Novo 

Mundo coincide com o decréscimo da produção e consumo de vinho no Velho Mundo. Esta 

expansão surge em grande parte como resultado da aplicação de inovações científicas e 

técnicas que melhoraram a produtividade das culturas, tanto em qualidade e quantidade, como 

nos processos de fermentação e de envelhecimento na adega. 

Os avanços tecnológicos nas comunicações e transportes, tornaram a indústria do 

vinho uma atividade globalizada. Os melhores vinhos do Novo Mundo começaram a competir 

em qualidade com os maiores clássicos europeus. Para os produtores, o final do século XX 

marcou um período de prosperidade e de vinho de qualidade com uma abundância de bons 

vinhos a preços relativamente razoáveis. 

No caso português, o vinho do Porto tem-se destacado como um dos produtos mais 

emblemáticos do comércio externo português. O seu papel tem sido de continuada 

importância na balança comercial portuguesa, tendo-se afirmado como uma marca 

internacionalmente reconhecida e prestigiada. Existem, por isso, mecanismos de rigor na 
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produção e inspeção deste famoso produto, sendo a qualidade controlada pelo Instituto de 

Vinhos do Douro e Porto (IVDP), entidade que supervisiona o setor. Esta entidade tem 

autonomia para emitir certificados de qualidade para a venda no mercado nacional e nos 

mercados externos. 

O vinho do Porto é um vinho fortificado, produzido na Região Demarcada do Douro, 

sob conjunturas próprias provenientes de fatores naturais e de fatores humanos. Além do seu 

local específico de produção, o vinho do Porto distingue-se dos outros vinhos pelas suas 

particularidades, tais como uma enorme diversidade de tipos com uma grande intensidade de 

aroma, um teor alcoólico elevado e uma grande diversidade de cores. É um vinho de 

excelência apreciado e comercializado em mais de uma centena de países. 

As recentes crise económica e financeira global e a subsequente crise de dívidas 

soberanas afetaram de forma severa vários países europeus. Em 2008 a economia portuguesa 

entrou em recessão como consequência da crise económica e financeira bem como devido à 

existência de desequilíbrios macroeconómicos internos e problemas estruturais do passado. A 

crise de dívidas soberanas da área do euro piorou a situação económica e, entre maio de 2011 

e junho de 2014, esteve sobre o Programa de Assistência Económica Financeira (PAEF), 

tendo o governo português levado a cabo diversas medidas de austeridade. Este programa 

consistiu numa aplicação faseada com a finalidade de incentivar o ajustamento estrutural do 

Portugal. Para tal, todos os agentes económicos, Estado, famílias e empresas, foram sujeitos a 

um processo de ajustamento, tendo levado a alguns esforços de contenção. 

Este trabalho tem como principal objetivo ajudar a compreender os efeitos da recente 

crise económica e financeira global, e da subsequente crise de dívida soberana, nas 

exportações de vinho do Porto. Com este propósito a primeira tarefa no âmbito deste trabalho 

consistiu numa pesquisa da literatura económica sobre as teorias explicativas do comércio 

internacional, as determinantes do comércio internacional bem como da relação entre o 

comércio internacional e as crises financeiras. A síntese dessa pesquisa é apresentada no 

próximo capítulo. 

O terceiro capítulo é dedicado à análise estatística das dinâmicas das exportações do 

vinho do Porto pelos 12 principais mercados de destino (Alemanha, Bélgica, Brasil, Canadá, 

Dinamarca, EUA, Espanha, França, Holanda, Itália, Reino Unido e Suíça) para o período 

compreendido entre 2001 e 2016. 

O quarto capítulo centra-se nos efeitos da recente crise económica e financeira nas 

determinantes macroeconómicas das exportações de vinho do Porto. Para o efeito, começa-se 
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por elaborar um levantamento de estudos empíricos sobre a aplicação do modelo gravitacional 

ao comércio internacional do vinho. Em seguida realiza-se um estudo empírico onde é 

utilizado o modelo gravitacional, estimando um painel balanceado, para os 12 principais 

países importadores de vinho do Porto, no período compreendido entre 2001 e 2016 e nos 

subperíodos de 2001 a 2008 e de 2009 a 2016.  

No quinto e último capítulo resumimos os aspetos mais relevantes e as principais 

conclusões do nosso trabalho. 
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2. Enquadramento teórico 

As exportações são uma componente importante do rendimento nacional, sendo um 

dos principais motores do crescimento económico dos países. O objetivo deste capítulo é 

realizar um levantamento da literatura sobre as determinantes das exportações bem como dos 

estudos empíricos que investigaram a relação entre as crises financeiras e o comércio 

internacional. 

O capítulo encontra-se estruturado do seguinte modo: na secção 2.1 é realizada uma 

revisão de literatura sobre as teorias do comércio internacional; na secção 2.2 são analisadas 

as determinantes das exportações; na secção 2.3. analisa-se a influência das crises financeiras 

no comércio internacional; e na secção 2.4 apresenta-se uma síntese do capítulo. 

 

2.1. Teorias do comércio internacional 

O estudo da estrutura e padrões do comércio internacional tem sido realizado segundo 

várias perspetivas. A explicação do comércio internacional através das vantagens 

comparativas é uma das teorias mais antigas. O modelo de Ricardo (1817) assenta em vários 

pressupostos, tais como, a existência de dois países, dois bens e apenas um fator de produção 

(trabalho), as funções de produção diferem de país para país (diferenças tecnológicas como 

fonte de vantagem comparativa), os bens são produzidos com rendimentos constantes à escala 

e em concorrência perfeita e, por fim, as preferências dos consumidores nos dois países são 

idênticas e homogéneas. O principal conceito do modelo de Ricardo é o de vantagem 

comparativa. O princípio da vantagem comparativa expressa que todos os países podem ter 

ganhos se se especializarem na produção dos bens em que são relativamente mais eficientes a 

produzir. Ainda que um país tenha uma maior produtividade em todos os setores em relação a 

outro país – ou seja, o país tenha uma vantagem absoluta em produzir tudo – é possível 

demonstrar que os dois países possam comercializar com benefício mútuo. Cada economia 

deverá especializar-se no setor em que tem vantagem comparativa. 

Posteriormente, o modelo de Heckscher-Ohlin (1949) apresenta uma explicação 

diferente das vantagens comparativas. O modelo assume a existência de dois países, dois bens 

e dois fatores de produção, a existência de mobilidade interna dos fatores e imobilidade 

internacional desses mesmos fatores, a função de produção de cada bem, em cada país, é 

idêntica (tecnologia universal), existe concorrência perfeita no mercado de bens e no mercado 

de fatores, as preferências dos consumidores, nos dois países, são idênticas e homogéneas e, 
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por último, a dotação de fatores é diferente nos dois países. Um país apresenta vantagem 

comparativa no bem que utiliza mais intensivamente o fator em que é abundante. 

O teorema de Stolper-Samuelson generaliza o modelo H-O (intitulado de modelo 

Hecksher-Ohlin-Samuelson). Este modelo (H-O-S) estuda os efeitos do comércio 

internacional sobre o emprego e sobre a distribuição do rendimento. Assim, o comércio 

internacional leva a um equilíbrio Pareto-eficiente com um maior bem-estar mediante a 

realocação intersectorial dos recursos. Alterações nos preços relativos criam diferenciais 

intersectoriais de remuneração de fatores que estimulam o movimento de fatores de produção 

até ao ponto em que estes diferenciais sejam suprimidos. Supondo um país no qual o setor 

importador é intensivo em capital e o setor exportador intensivo em mão-de-obra, uma 

reorientação da estratégia da substituição de importações para uma estratégia orientada para 

as exportações gera uma redução dos preços relativos domésticos dos bens importados. 

Consequentemente, se a economia se encontrar a operar sobre a fronteira de possibilidade de 

produção, o produto do setor exportador aumentará e, simultaneamente, levará a uma redução 

do produto do setor importador. Tendo em conta que a fração exportadora é menos intensiva 

em capital que o setor importador, a alteração na composição do produto gera um aumento da 

procura agregada do trabalho e uma diminuição do capital. Assim sendo, o resultado será um 

novo equilíbrio, no qual os salários reais crescem e a rentabilidade do capital diminui, levando 

a uma melhor redistribuição do rendimento após a abertura do país. De acordo com o modelo 

H-O-S, a liberalização comercial é uma política de relevância para os países em 

desenvolvimento, aumentando simultaneamente a sua taxa de crescimento e os salários reais 

(Jayme, 2003). 

Uma síntese da teoria do comércio internacional tradicional apresenta como 

pressuposto base o facto de o comércio internacional, excluindo-se o caso de distorções ou 

falhas de mercado, levar a uma situação de maior bem-estar, em comparação com uma 

situação de autarcia. Assim sendo, a utilização de políticas que sugerem a abertura dos países 

é sempre a melhor alternativa, uma vez que políticas de liberalização comercial e de capitais 

são passíveis de um aumento do bem-estar, num modelo estático de eficiência, ou de estímulo 

do crescimento económico, num modelo dinâmico. As limitações e as hipóteses restritivas da 

maioria destes modelos, como no H-O-S, têm como resultado uma fraca validação empírica. 

Na verdade, mesmo os autores do mainstream salientam as fraquezas de tais modelos, 

liderados pela Nova Teoria do Comércio Internacional (Jayme, 2003). 
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Srinivasan e Bhagwati (1999) vão contra a crítica dos que duvidam da capacidade das 

políticas comerciais liberais como finalidade de promoção do desenvolvimento económico. 

Estes autores argumentam que a teoria do comércio internacional tradicional é aquela que, 

ainda hoje, fornece o melhor instrumento de análise e perceção da relação entre comércio e 

crescimento. Sustentam, também, que a abertura comercial e o livre circulação de fatores e de 

tecnologia contribuem para um crescimento potencial. Consideram inadequado criticar a 

relação entre comércio e crescimento proposto pela teoria tradicional, realçando que esta 

engloba a possibilidade teórica da abertura comercial produzir, na presença de falhas de 

mercado, um menor crescimento e bem-estar. Assim, segundo a teoria tradicional, a abertura 

comercial permite aos países obter vantagens comparativas e, assim, melhorar a eficiência da 

afetação dos seus recursos domésticos (citado em Jayme, 2003). 

Grossman e Helpman (1990) apresentam um modelo de comércio e crescimento 

económico dinâmico, de dois países com progresso técnico endógeno. De acordo com estes 

autores, um entendimento abrangente do crescimento económico deve levar em conta a 

acumulação de conhecimento. O modelo enfatiza o papel de economias de escala e do 

progresso técnico no processo de crescimento. Basicamente, trata-se de um modelo de dois 

países no qual cada país se dedica a três atividades produtivas: a produção de um bem final, a 

produção de uma série variada de produtos intermediários diferenciados e, finalmente, a 

investigação e desenvolvimento (I&D). Este modelo gera uma taxa endógena de crescimento 

de longo prazo que relaciona comércio internacional e o crescimento económico através da 

disseminação tecnológica e do conhecimento. Os seus resultados salientam algumas 

características da relação entre comércio e crescimento. Num primeiro momento, mostram 

que uma procura relativa mais forte por bens finais do país, com vantagem comparativa em 

I&D, reduz a sua participação de longo prazo no número de produtos intermediários e 

abranda o crescimento de longo prazo da economia mundial. Na ausência de vantagens 

comparativas em I&D, o crescimento de longo prazo é autónomo da procura relativa por bens 

finais. Em segundo lugar, uma redução das tarifas de importação ou uma redução dos 

subsídios à exportação sobre os bens finais, levam a uma situação de crescimento equilibrado. 

Além do mais, a taxa de crescimento de longo prazo da economia mundial só aumentará se o 

país que pratica ativamente esta política detiver uma desvantagem comparativa em I&D. 

Finalmente, um pequeno subsídio em I&D nos dois países, a uma mesma taxa, aumenta a taxa 

de crescimento de longo prazo da economia mundial. Por fim, a atribuição de um subsídio 

para I&D num país gera um aumento no crescimento de longo prazo se a divisão do gasto 
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entre os dois bens é constante e se a política é implementada pelo país com vantagem 

comparativa em I&D.  

A principal crítica aos modelos que dizem respeito ao crescimento endógeno prende-

se com o facto de estes conservarem uma mesma abordagem para tratar do crescimento 

económico, isto é, supõem a validade da Lei de Say e o comportamento individual 

maximizador, no qual cada agente é capaz de maximizar a sua satisfação independentemente 

do tempo. A Lei de Say assenta numa perspetiva de que não são notórias grandes diferenças 

entre uma economia monetária e uma economia de troca direta. Assim, pressupõe que a 

capacidade produtiva das empresas tem que ser igual à capacidade de compra dos 

trabalhadores.  

Como Rodrik (1999) salientou, o investimento é o motor do crescimento. Neste 

sentido, o investimento é caracteristicamente uma variável da procura, de maneira que os 

modelos neoclássicos, antigos e novos descuraram a importância da procura agregada no 

crescimento das economias capitalistas. McCombie e Thirlwall (1999) chamam a atenção 

para o facto de que os novos modelos de crescimento são também modelos fechados e, 

mesmo os que são abertos, como o de Grosman e Helpman (1990), destacam apenas comércio 

e crescimento, desvalorizando os constrangimentos da balança de pagamentos. As instituições 

também são importantes para o crescimento económico devido à relação existente entre o 

investimento e o background institucional em cada país. 

O modelo da procura de Linder (1961) assenta numa hipótese económica que requer 

países com um rendimento per capita similar e um consumo de produtos de qualidade 

semelhantes. A hipótese de Linder sugere que os países se especializarão na produção de 

certos bens de alta qualidade e trocarão esses produtos com países que procuram esses bens. 

A hipótese de Linder baseia-se no pressuposto de que países com níveis de rendimento 

similares produzem e consumem produtos e serviços de qualidade similar. A investigação 

empírica mostrou que tanto os preços de exportação como a procura estão fortemente 

correlacionados com o rendimento, especificamente pela mesma qualidade de bens, embora o 

lucro seja usado como uma aproximação da procura. Nesse sentido, países com altos 

rendimentos provavelmente consumirão produtos de maior qualidade. 

O modelo de Krugman (1979) de concorrência monopolística assenta em várias 

hipóteses, como o facto de cada empresa da indústria em causa produz uma variedade 

particular do bem, em relação ao qual detém o monopólio de produção, as empresas 

apresentarem custos idênticos, a empresa individual toma os preços das restantes empresas 
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como um todo e assume que o seu preço não terá impacto sobre o preço praticado e, por fim, 

o volume total de vendas é um dado e não depende do preço. Na base da aplicação do modelo 

de concorrência monopolística ao comércio internacional está a ideia de que o comércio 

permite aumentar a dimensão do mercado. Em indústrias que possam beneficiar de economias 

de escala internas, quer a variedade dos bens que produzem, quer a escala de produção, estão 

condicionados, à partida, pela dimensão do mercado. Ao abrirem-se ao exterior estas 

indústrias estão a beneficiar de um mercado integrado que é maior do que os seus mercados 

nacionais, o que potencia um melhor aproveitamento dessas economias de escala. O comércio 

internacional conduz a ganhos mútuos, uma vez que cada país pode especializar-se na 

produção de uma menor variedade de bens, adquirindo as variedades de bens que deixa de 

produzir a outros países. Um mercado de maior dimensão permite um aumento das vendas 

totais de cada empresa e, simultaneamente, uma redução do seu custo médio. O modelo de 

concorrência monopolística diz-nos pouco sobre o padrão de comércio internacional, 

assumindo, por um lado, que o custo de produção é o mesmo nos dois países e, por outro, que 

o comércio não tem custos. Apesar de sabermos qual o número de empresas que operam no 

mercado integrado não conhecemos a sua localização. Devido a este facto torna-se então 

necessário analisar como é que as economias de escala interagem com as vantagens 

comparativas. 

Os novos modelos de comércio internacional (Krugman, 1988) introduziram as 

economias de escala, a diferenciação de produtos e as funções de utilidade incluindo a 

preferência pela variedade, tendo substituído a hipótese de concorrência perfeita nos mercado 

do produto pela de concorrência monopolística. Estes modelos foram concebidos para 

explicar por que razão países semelhantes comercializam tanto e por que razão a maior parte 

do seu comércio é intra-industrial. 

O modelo gravitacional do comércio internacional foi desenvolvido inicialmente por 

Tinbergen (1962) e Poyhonen (1963), tendo este sido enriquecido posteriormente por diversos 

autores. No modelo base, o comércio entre dois países varia na mesma razão da dimensão dos 

respetivos mercados e na razão inversa da distância entre os países. Linnemann (1966) foi o 

primeiro a desenvolver a justificação mais comum do modelo, introduzindo novas variáveis 

ao modelo básico, de carácter económico, político e cultural (De Blasi et al., 2007). 

O modelo gravitacional foi utilizado em vários estudos como o de Summary (1989) 

com o objetivo de identificar os fatores que determinam os fluxos de comércio bilateral entre 

os EUA e outros países. O estudo de Bougheas et al. (1999) também utiliza este modelo, com 
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o fim de analisar o papel das infraestruturas no modelo do comércio bilateral com custos de 

transporte.  

Inicialmente este modelo foi alvo de várias críticas devido à sua ligação não ser óbvia 

às anteriores teorias do comércio internacional (Deardorff, 1998). Diversos autores têm vindo 

a utilizar este modelo demostrando que o mesmo é uma outra perspetiva dos modelos do 

comércio internacional que detêm conjuntamente os determinantes do modelo de Heckscher-

Ohlin e as estruturas de concorrência monopolística com economias de escala e diferenciação 

do produto. Os autores que defenderam e utilizaram o modelo gravitacional são, por exemplo, 

Anderson (1979), Bergstrand (1989) e Deardorff (1998). 

 

2.2. Determinantes da procura das exportações 

A procura é o principal determinante do potencial comércio bilateral. Desta forma, 

quanto mais semelhantes forem as características de procura de qualquer par de países, 

maiores serão as suas possibilidades de comércio potencial. Embora a distribuição do 

rendimento, as políticas utilizadas e os antecedentes históricos tenham um impacto nos 

padrões de procura de um país, o rendimento nacional per capita é provavelmente o principal 

determinante. Consequentemente, quanto mais semelhantes forem os rendimentos per capita 

de qualquer par de países, maior será o seu potencial de comércio. 

Um dos principais determinantes dos fluxos comerciais entre dois países é o potencial 

de exportações do país exportador. A capacidade de exportação de um país está relacionada 

com a sua capacidade produtiva total, que, por sua vez, está relacionada com o seu 

rendimento nacional. É conhecido que quanto maior o rendimento de um país, mais bens um 

país tenderá a exportar. Da mesma forma, os fluxos comerciais também serão afetados pelos 

rendimentos do país importador. Ou seja, quanto maior o rendimento de um país, maior será 

sua procura por importações, bem como por bens produzidos no país (Abrams, 1980). 

A distância entre dois países é outro fator que pode afetar o comércio, uma vez que o 

comércio em grandes distâncias envolve maior tempo e custos de transporte. A distância 

também pode estar relacionada ao horizonte "psíquico" ou "económico" de um país. Ou seja, 

quanto maior a distância entre qualquer par de países, menos perfeito será o conhecimento de 

um potencial exportador sobre as condições relativas ao comércio entre os países (Abrams, 

1980). 

A adesão a Acordos de Comércio Preferencial também podem afetar positivamente os 

fluxos comerciais internacionais. Um exemplo destes grupos é a União Europeia (UE), 
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atualmente constituída por 28 países. A adesão a Acordos de Comércio Preferencial permite a 

cada membro o acesso preferencial aos mercados internos dos outros membros da 

organização. Isso normalmente resulta numa expansão do comércio entre esse país e outros 

países da associação.  

Outro fator que pode ter impacto no comércio entre os países é a incerteza causada 

pela variabilidade da taxa de câmbio. Numerosos estudos teóricos concluíram que o aumento 

da incerteza da taxa de câmbio pode diminuir tanto a procura de importações como a oferta de 

exportação, embora estudos empíricos não tenham sido bem-sucedidos em fornecer evidência 

empírica sobre o impacto da incerteza. Para a maior parte, os estudos empíricos enfatizaram 

os aspetos de curto prazo do comércio. A incerteza da taxa de câmbio, no entanto, pode ser 

mais importante para afetar os aspetos de longo prazo do comércio internacional que vão além 

de um determinado período de contrato e são muito incertos para serem protegidos (Abrams, 

1980). Os aspetos de longo prazo, como a incerteza da taxa de câmbio, podem tender a 

reduzir o comércio internacional ao reduzir a disposição dos negociadores internacionais para 

celebrar contratos de longo prazo. Além disso, pode também reduzir o comércio a longo 

prazo, fazendo com que os exportadores reduzam ou renunciem ao investimento a longo 

prazo necessário para estabelecer ou expandir mercados externos ou facilidades de 

exportação. Esses efeitos podem surgir de três fontes. Em primeiro lugar, mesmo quando os 

contratos são cobertos, as flutuações da taxa de câmbio podem tornar os contratos de longo 

prazo não rentáveis para o exportador ou o importador. Em segundo lugar, ao longo do tempo, 

as flutuações das taxas de câmbio podem levar ao receio de que a competitividade 

internacional dos preços dos produtores em diferentes países possa ser alterada. Em terceiro 

lugar, o aumento da incerteza da taxa de câmbio atua para aumentar a variabilidade dos fluxos 

de lucros esperados, o que pode diminuir o investimento porque muitas empresas atribuem 

utilidade positiva à estabilidade do seu fluxo de ganhos. Como resultado desses fatores, 

aumentos na variabilidade da taxa de câmbio podem levar tanto os exportadores como os 

importadores a prosseguir os seus negócios com maior cautela (Abrams, 1980).  

A partilha de uma língua comum entre os países é um fator importante nas 

determinantes das exportações, uma vez que existe uma maior facilidade de comunicação e 

assim menores custos de comunicação/informação e transação. Também a ausência de costa 

marítima se considera uma variável importante, porque como os custos de transporte são 

maiores num país sem fronteira marítima estas afetam o comércio internacional. 
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A aplicação de barreiras tarifárias e não tarifárias são fatores que impedem o comércio 

internacional devido aos custos de comércio imputados. Segundo Anderson & Wincoop 

(2001) existem outras cinco barreiras ao comércio internacional, tais como, as barreiras 

linguísticas, as barreiras cambiais, as barreiras de informação, os custos de contratação e as 

barreiras de políticas não tarifárias. 

 

2.3. As crises financeiras e o comércio internacional 

Quanto ao impacto das crises no comércio, existem vários autores que se interessaram 

em estudá-lo. Bernard et al. (2009) investigaram as contribuições das diferentes margens de 

comércio relativamente às mudanças nas exportações dos EUA, e estudaram também as 

importações de vários países asiáticos durante a crise financeira de 1997. Neste estudo 

verificaram que a maior parte dos ajustamentos ocorreram na margem intensiva, favorecendo, 

assim, uma subsequente recuperação rápida. Amiti & Weinstein (2009) constataram que os 

choques sobre a saúde financeira dos principais exportadores Japoneses, nos anos de 1987 e 

1999, explicam cerca de metade das alterações nas exportações ao nível da empresa, 

controlando assim os efeitos fixos da indústria. Iacovone & Zavacka (2009) analisaram 23 

momentos de crises bancárias, no período compreendido entre 1980 e 2000. Estes autores 

utilizam diferentes abordagens para mostrar que tais crises financeiras causaram uma maior 

redução nas exportações entre as empresas que dependiam de um maior financiamento através 

do crédito comercial. Berman & Martin (2013) estudaram o efeito das crises bancárias entre 

1976 e 2002 e concluíram, com a utilização do modelo gravitacional, que os países que 

utilizam o financiamento comercial apresentam maiores declínios bilaterais nas exportações 

em períodos de crise financeira ou da moeda. Alessandria et al. (2010) utilizaram um modelo 

de ajuste de stocks utilizando dados sobre a indústria automóvel dos EUA de finais de 2008 a 

2009. Neste modelo, concluíram, de acordo com os dados, que uma queda no comércio 

internacional gera uma queda de 33% da produção (dados de 2008-2009). 

Os economistas encontram-se focados no papel desempenhado pelo comércio em 

crises financeiras por duas razões: (i) o desequilíbrio comercial apontou ser um dos principais 

fatores que levam a crises financeiras, uma vez que os défices podem diminuir as reservas 

externas. Tal como Krugman (1979) salientou que é mais provável que ocorra uma crise 

monetária numa economia que não possua reservas externas suficientes; (ii) as crises 

financeiras podem ser transmitidas através das ligações comerciais existentes entre um país 

que se encontra em crise com os seus parceiros comerciais. Para explicar os efeitos de 
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contágio, tentaram identificar os canais através dos quais se propaga o contágio. O comércio é 

a ligação económica mais intuitiva entre os países. Foram elaborados muitos estudos 

dedicados a esta relação, concluindo que embora o desequilíbrio comercial seja relevante no 

aparecimento das crises, não existe consenso sobre a relevância do comércio na transmissão 

de crises financeiras (Ma & Cheng, 2005). 

Abiad et al. (2014) estudaram as dinâmicas do comércio em países em períodos de 

crise, entre 1970 e 2009, num total de 179 episódios de crise, tendo concluído que existe um 

efeito negativo a longo prazo sobre as importações reais. Contudo, não forma verificados 

efeitos significativos sobre as exportações reais. Os efeitos diretos e indiretos das crises 

podem levar a dois fins: a crise afeta as transações comerciais ou as transações comerciais 

afetam o país levando à crise. Contudo, de acordo com Berkmen et al. (2010) em economias 

desenvolvidas os choques são transmitidos através de canais financeiros, e em economias em 

desenvolvimento os choques são transmitidos através do comércio (Konon, 2012). 

O foco deste estudo prende-se com a tentativa de perceber quais os efeitos que as 

crises têm no comércio internacional. Assim, é importante notar que as crises afetam o dia-a-

dia tanto das empresas como das pessoas, mais especificamente nos seus rendimentos. Assim, 

a crise leva, geralmente, a uma diminuição do rendimento disponível, aumentos das taxas de 

juro, oscilações das taxas de câmbio, aumento das taxas de desemprego, o que acaba por se 

refletir no consumo das famílias de uma forma direta ou indireta, uma vez que mesmo 

auferindo dos mesmos rendimentos surge uma expetativa de receio por parte das famílias, 

existindo assim uma tendência para a diminuição do consumo e aumento da poupança. Desta 

forma, uma vez que o consumo diminuiu ou, em certos casos, os bens adquiridos 

anteriormente são substituídos por bens com preços inferiores, torna-se natural que alguns 

bens sofram quebras com os períodos de crise, em especial os bens que têm produtos 

substitutos e os bens de luxo.  

O great trade colapse ocorreu entre o terceiro trimestre de 2008 e o segundo trimestre 

de 2009. A recessão verificada nesse período foi enorme, tendo sido a queda mais acentuada 

do comércio mundial e a queda mais profunda desde a Grande Depressão. Esta recessão de 

2008 foi repentina, grave e sincronizada (Baldwin, 2009). 

Antes da recessão de 2008, o comércio mundial registou três quebras desde a 2ª 

Guerra Mundial. As quedas do comércio internacional verificadas anteriormente 

correspondem aos choques petrolíferos em 1974 e 1975, a recessão de 1982-1983, e a 

recessão Tech-Wreck de 2001-2002. O colapso do comércio internacional de 2008 apresentou 
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proporções maiores, tendo, por dois trimestres consecutivos, os fluxos de comércio mundial 

valores de 15% abaixo dos níveis do ano anterior (Baldwin, 2009). 

A crise financeira de 2008-2009 provocou uma reavaliação do risco por parte das 

famílias e das empresas. Assim sendo, os bancos não se encontraram predispostos para 

emprestar às mesmas taxas praticadas nos anos anteriores à crise, o que levou a uma 

diminuição do número de empréstimos concedidos. Essas reavaliações do risco, 

simultaneamente com a incerteza generalizada, tornaram os países relutantes em emprestar a 

outros países. Portanto, os fluxos de capital reduziram, o que se traduz em deficits e 

superavits na balança corrente. Tais variações dos saldos na balança corrente afetam as 

balanças comerciais. As mudanças nas taxas de câmbio reais, que afetam o preço relativo de 

bens e serviços, transacionáveis e não transacionáveis geram implicações na oferta e na 

procura de exportações e importações (McKibbin, 2009). Assim sendo, podemos verificar que 

a razão pela qual a queda do comércio internacional não se verifica ao mesmo tempo que a 

recessão prende-se com muitas conjeturas do lado da oferta, tais como a crise de crédito 

comercial (Auboin, 2009; Chor e Manova, 2010) e uma perturbação generalizada de cadeias 

de valor globais (Choi et al., 2009). 

A crise financeira 2008-2009 revelou uma fraqueza das instituições financeiras globais 

e a ineficiência das suas funções, o que revela uma perda de confiança pública e incapacidade 

de resposta adequada aos novos desafios. Esta crise colocou em causa não só as teorias 

económicas e financeiras desenvolvidas até ao momento, como também revelou as fraquezas 

a nível de políticas de regulação anticrise. Não existem instituições internacionais, a nível 

mundial, que possam desenvolver propostas efetivas no que diz respeito à superação da crise 

nem tomar decisões coletivas apropriadas. A regulação inadequada das políticas pelos 

governos contribuiu para o great trade colapse, demonstrando assim uma necessidade 

constante de reforma das políticas (Nino, 2017). 

Baldwin (2009) incluiu um grande levantamento de estudos empíricos sobre o colapso 

do comércio internacional de 2008-2009. Este autor concluiu que as explicações se encontram 

do lado da procura. A maioria dos estudos realizados utilizaram dados agregados e 

descritivos. Bricongne et al. (2009) forneceram uma investigação cuidadosa das exportações 

mensais ao nível das empresas francesas. No seu estudo encontraram um papel dominante da 

margem intensiva, com pouca diferença entre os países exportadores, contudo verificam uma 

queda mais acentuada em setores que dependem do financiamento externo. Levchenko et al. 

(2009) analisaram a variação em dólares das exportações e importações de todos os setores da 
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economia dos EUA. Concluíram que as indústrias que tiveram maiores reduções na produção 

doméstica se depararam com uma queda mais acentuada no comércio internacional. Chor e 

Manova (2010), no seu estudo, verificaram reduções mais acentuadas nas importações dos 

EUA durante o pico da crise, importações essas provenientes dos países com taxas de juros 

interbancárias mais altas e em setores mais dependentes das finanças externas. Finalmente, 

Eaton et al. (2010) utilizaram um modelo de comércio internacional com dados do comércio 

bilateral em 30 países, verificando que houve um choque no comércio internacional, 

especialmente nos bens duráveis, o que, para os autores, explica a maior parte da queda do 

comércio (citado em Behrens, 2013).  

 

2.4. Síntese 

O comércio internacional é um motor de crescimento e desenvolvimento económico. 

Neste capítulo apresentamos um resumo do estado da arte das teorias explicativas do 

comércio internacional, destacando a importância do modelo gravitacional no estudo dos 

fluxos e padrões do comércio internacional dos países. O suporte teórico do modelo 

gravitacional assenta em diferentes modelos do comércio internacional, tais como o modelo 

de Ricardo, o modelo de Heckscher-Ohlin e a Nova Teoria do comércio internacional. 

Devido às alterações ao longo do tempo nos processos de industrialização, 

acumulação de capital e inovações tecnológicas, no país em questão, e também no mundo, é 

possível que o poder explicativo dos modelos seja distinto. As teorias de comércio 

internacional mais recentes têm sido orientadas para a explicação dos fluxos e padrões do 

comércio de países com maior nível de industrialização. 

Após a crise financeira e económica global, o comércio internacional recuperou de 

forma mais rápida do que o esperado. Em 2009, o volume do comércio mundial sofreu uma 

queda de 10,9%. Em outubro de 2010, este indicador superou os valores de abril de 2008 em, 

aproximadamente, 0,8%. De acordo com estimativas do Banco Mundial, na ausência da crise, 

em outubro de 2010, o volume do comércio internacional teria atingido valores 13,6% mais 

elevados do que os que foram atingidos (Berensmann et al. 2011). A literatura que relaciona o 

comércio internacional com as crises financeiras tem-se centrado em duas vertentes: (i) os 

desequilíbrios comerciais são um dos principais fatores que originam as crises financeiras; (ii) 

as crises financeiras podem ser transmitidas por diversos canais através dos efeitos de 

contágio.  
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3. Evolução recente do comércio internacional de vinho português 

O vinho do Porto é um vinho muito globalizado e este facto é comprovado pelo 

número de países importadores de vinho do Porto. Este vinho licoroso é exportado para 110 

países e as exportações, em 2016, representavam 79% da produção total de vinho do Porto1, o 

que demonstra a posição de destaque deste vinho a nível mundial.  

Tendo em consideração a informação atualmente disponível, para o período 

compreendido entre 2001 e 2016, sobre as exportações de vinho do Porto por país de destino, 

a análise realizada no presente capítulo centra-se numa amostra constituída pelos 12 países 

para os quais Portugal mais exportou vinho do Porto em 2016, compreendendo os cinco 

maiores produtores e exportadores europeus de vinho (Itália, Espanha, França, Alemanha), o 

RU, EUA, Canadá, Brasil, Holanda, Bélgica, Dinamarca e Suíça.  

O capítulo encontra-se estruturado do seguinte modo: na secção 3.1 examina-se a 

evolução, em volume, da produção, do consumo, das exportações e das importações de vinho 

mundiais, para a nossa amostra; na secção 3.2 caracteriza-se o setor de vinho português em 

relação à produção e exportações; na secção 3.3. analisam-se as exportações de vinho do 

Porto, em volume e valor, antes e depois da crise financeira global; e na secção 3.4 apresenta-

se uma síntese do capítulo. 

 

3.1. O comércio mundial de vinho 

O vinho é um dos produtos mais antigos a serem comercializados nos mercados 

internacionais e consumido longe da região de produção (Johnson, 1989; Lukacs, 2012; 

Pellechia, 2006; Simpson, 2011; Unwin, 1991), sendo um dos setores onde mais se sentiu o 

efeito da globalização. À medida que os consumidores de outros países desenvolvem 

paladares mais sofisticados, esperam ver o desenvolvimento de uma preferência pela 

variedade no vinho que, por sua vez, produz comércio intraindústria. Durante as últimas 

décadas o comércio internacional de vinho tem sofrido grandes alterações, tendo registado 

uma elevada taxa de crescimento das exportações em relação aos níveis de produção mundiais 

(Anderson e Nelgen, 2011). As alterações do comércio mundial de vinho estão relacionadas 

com modificações nos padrões de produção e nos padrões de consumo. 

 

 

 

                                                 
1 IVDP - https://www.ivdp.pt/ 
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 A tabela 3.1. exibe, para cada um dos países da amostra, a quota de produção de vinho (em volume) e a variação das quotas de 

produção para o período compreendido entre 2001 e 2014. 

 
Tabela 3.1 - Quota de produção de vinho em volume, 2001-2014 (em % da produção mundial) 

Pais 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Variação 

2001-2014 

Portugal 2,93 2,60 2,78 2,51 2,62 2,67 2,27 2,11 2,16 2,71 2,10 2,45 2,15 2,30 -0,63 p.p. 

França 20,12 19,57 17,55 19,27 18,76 18,43 17,04 15,85 16,96 16,80 18,95 16,10 14,52 17,24 -2,88 p.p. 

Reino Unido 0,01 0,00 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,00 0,01 0,02 0,01 p.p. 

Holanda 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 p.p. 

EUA 7,23 7,89 7,38 6,75 8,24 6,87 7,41 7,19 8,05 7,91 7,15 8,39 8,40 8,56 1,33 p.p. 

Bélgica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 p.p. 

Dinamarca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 p.p. 

Canadá 0,17 0,18 0,14 0,18 0,10 0,19 0,19 0,20 0,17 0,19 0,23 0,24 0,24 0,22 0,05 p.p. 

Alemanha 3,35 3,84 3,10 3,36 3,30 3,15 3,83 3,71 3,38 2,61 3,41 3,49 2,90 3,41 0,06 p.p. 

Espanha 11,49 13,01 15,84 14,44 13,02 13,53 13,58 13,34 13,23 13,38 12,47 12,06 15,62 14,63 3,14 p.p. 

Suíça 0,44 0,43 0,37 0,39 0,36 0,36 0,39 0,40 0,41 0,39 0,42 0,39 0,29 0,35 -0,09 p.p. 

Itália 18,79 16,52 15,82 16,77 18,21 18,40 17,15 17,45 17,34 18,37 15,97 17,68 18,63 16,39 -2,40 p.p. 

Brasil 1,12 1,25 0,99 1,32 1,15 0,84 1,31 1,37 1,00 0,93 1,29 1,15 0,93 1,01 -0,11 p.p. 

Total 12 

países 
65,65 65,29 63,98 65,00 65,77 64,45 63,18 61,63 62,71 63,3 62,00 61,95 63,69 64,13 -1,52 p.p. 

Fonte: Elaboração própria com base em dados da Organização Internacional da Vinha e do Vinho (OIV) 

 

 Como se pode observar na tabela 3.1 os três maiores produtores mundiais de vinho são países da UE: a Itália que em 2014 produziu 

16,4% do vinho mundial, a França 17,2% e a Espanha 14,6%. É de destacar a alternância entre a França e a Itália como principais produtores 

mundiais no período compreendido entre 2001 e 2014. O quarto maior produtor mundial é um produtor do Novo Mundo, os EUA, que 

representam 8,6% da produção mundial de vinho, em 2014. Entre os maiores produtores mundiais encontram-se também a Alemanha e 
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Portugal, com quotas de 3,4% e 2,3% da produção mundial, ocupando a 10ª e 11ª posição a nível mundial2, respetivamente. O país que 

registou uma maior variação positiva da quota de produção entre 2001 e 2014 foi a Espanha (+3,1 pontos percentuais), seguida dos EUA (1,3 

p.p.). Por outro lado, os países que apresentam maiores variações negativas nas quotas de produção de vinho são a França (-2,9 p.p.), a Itália 

(-2,4 p.p.) e Portugal (-0,6 p.p.). De salientar que dos doze países em análise, quatro países (Holanda, Bélgica, Dinamarca) não são produtores 

de vinho.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2 OIV  



 

26 

 

 A influência das crises nas exportações de vinho do Porto 

A tabela 3.2 apresenta a quota de consumo de vinho, em volume, e a variação das quotas de consumo, para o período de 2001 a 2014, 

para cada um dos países da amostra. 

 

Tabela 3.2 - Quota de consumo de vinho em volume, 2001-2014 (em % do consumo mundial) 

País 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Variação 

2001-2014 
Portugal 2,06 2,02 2,24 2,07 2,05 1,97 1,81 1,83 1,86 1,95 1,98 2,05 1,72 1,80 -0,26 p.p. 

França 14,91 15,13 14,35 13,99 14,04 13,56 12,86 12,31 12,43 12,06 11,67 11,50 11,48 11,54 -3,37 p.p. 

Reino Unido 4,54 4,88 4,88 5,37 5,50 5,21 5,48 5,39 5,21 5,32 5,30 5,25 5,27 5,26 0,72 p.p. 

Holanda 1,46 1,45 1,50 1,41 1,45 1,44 1,42 1,43 1,47 1,44 1,42 1,45 1,45 1,43 -0,03 p.p. 

EUA 9,34 9,80 10,02 10,42 10,82 10,97 11,13 11,07 11,21 11,32 11,91 12,32 12,49 12,76 3,42 p.p. 

Bélgica 1,05 1,18 1,10 1,15 1,17 1,19 1,16 1,19 1,17 1,14 1,20 1,18 1,19 1,12 0,07 p.p. 

Dinamarca 0,81 0,78 0,77 0,72 0,72 0,71 0,72 0,74 0,78 0,78 0,76 0,63 0,67 0,69 -0,12 p.p. 

Canadá 1,23 1,25 1,45 1,52 1,57 1,65 1,62 1,70 1,82 1,88 1,94 1,99 2,02 1,96 0,73 p.p. 

Alemanha 8,81 8,81 8,31 8,36 8,31 8,30 8,31 8,29 8,32 8,32 8,13 8,33 8,43 8,45 -0,36 p.p. 

Espanha 6,26 6,07 5,81 5,85 5,73 5,55 5,24 4,86 4,63 4,49 4,10 4,04 4,06 4,13 -2,13 p.p. 

Suíça 1,35 1,31 1,25 1,24 1,20 1,15 1,17 1,16 1,19 1,16 1,13 1,10 1,13 1,18 -0,17 p.p. 

Itália 13,25 12,04 12,36 11,92 11,31 11,23 10,67 10,46 9,46 9,68 9,07 8,86 8,60 8,17 -5,08 p.p. 

Brasil 1,35 1,38 1,30 1,34 1,55 1,42 1,30 1,30 1,44 1,52 1,57 1,31 1,44 1,46 0,11 p.p. 

Total 12 

países 
66,42 66,10 65,34 65,36 65,42 64,35 62,89 61,73 60,99 61,06 60,18 60,01 59,95 59,95 -6,47 p.p. 

Fonte: Elaboração própria com base em dados da OIV 

 

 Quanto ao consumo mundial de vinho (Tabela 3.2) nota-se que, em 2014, os EUA representavam 12,8% do consumo mundial de 

vinho, a França 11,5%, a Alemanha 8,5%, a Itália 8,2%, o RU 5,3%, a Espanha 4,1%, o Canadá 2% e Portugal 1,8%. Relativamente à 

evolução do consumo, os EUA têm-se mantido desde 2011, ano em que ultrapassaram a França, como o principal consumidor de vinho do 

mundo. Quando fazemos uma análise da variação da quota do consumo de vinho, podemos verificar que o país que registou uma maior 
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variação negativa da quota entre 2001 e 2014 foi a Itália (-5,1 p.p.), seguida da França (-3,4 p.p.). Por outro lado, os países que apresentam 

maiores variações positivas nas quotas de consumo são os EUA (3,4 p.p.), o Canadá (0,73 p.p) e o Reino Unido (0,72 p.p). Quanto aos países 

da amostra com quotas de consumo mais reduzidas, destacam-se a Dinamarca (0,7% do consumo mundial), a Bélgica (1,1%) e a Suíça (1,2%) 

no ano de 2014. 

A tabela 3.3 apresenta a evolução das quotas de exportação e a variação das quotas de exportação dos países da amostra, entre 2001 e 

2014. 

 

Tabela 3.3 - Quota das exportações de vinho em volume, 2001-2014 (em % das exportações mundiais) 

País 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Variação 

2001-2014 
Portugal 2,57 3,16 4,37 4,22 3,33 3,48 3,88 3,25 2,66 2,78 2,98 3,28 3,00 2,74 0,17 p.p. 

França 23,24 22,92 20,92 18,55 17,54 17,65 16,35 14,29 14,70 14,48 14,27 14,54 14,32 13,84 -9,40 p.p. 

Reino Unido 0,29 0,41 0,34 0,34 0,29 0,37 0,53 0,48 0,62 0,94 0,84 0,76 0,91 0,95 0,66 p.p. 

Holanda 0,21 0,53 0,48 0,14 0,20 0,26 0,25 0,20 0,19 0,16 0,24 0,27 0,25 0,30 0,09 p.p. 

EUA 4,37 3,93 4,55 5,06 4,39 4,47 4,77 5,18 4,50 4,18 4,04 3,88 4,09 3,92 -0,45 p.p. 

Bélgica 0,32 0,28 0,25 0,22 0,26 0,26 0,38 0,45 0,29 0,22 0,24 0,25 0,29 0,30 -0,02 p.p. 

Dinamarca 0,39 0,44 0,48 0,52 0,50 0,26 0,38 0,46 0,41 0,36 0,23 0,36 0,42 0,35 -0,04 p.p. 

Canadá 0,04 0,03 0,04 0,03 0,02 0,02 0,03 0,10 0,13 0,16 0,22 0,26 0,42 0,63 0,59 p.p. 

Alemanha 3,64 3,50 3,83 3,54 3,77 3,80 3,99 4,00 4,03 4,10 4,02 3,85 3,97 3,75 0,11 p.p. 

Espanha 15,28 14,15 17,07 18,33 18,31 17,03 17,00 18,89 16,56 17,88 21,35 20,07 18,11 22,23 6,95 p.p. 

Suíça 0,02 0,02 0,02 0,02 0,03 0,03 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,01 -0,01 p.p. 

Itália 24,36 23,29 18,34 18,44 19,93 21,84 20,86 20,17 22,12 22,39 22,77 20,56 19,97 19,76 -4,60 p.p. 

Brasil 0,09 0,03 0,02 0,04 0,05 0,04 0,03 0,11 0,32 0,11 0,01 0,06 0,09 0,03 -0,06 p.p. 

Total 12 

países 
74,82 72,69 70,71 69,45 68,62 69,51 68,47 67,60 66,55 67,78 71,23 68,16 65,86 68,81 -6,01 p.p. 

Fonte: Elaboração própria com base em dados da OIV 
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Os três maiores exportadores mundiais de vinho, em 2014, em volume, são a Espanha (22,2%), Itália (19,8%) e França (13,8%) que, 

em conjunto, representam aproximadamente 56% das exportações mundiais. Do grupo de países em análise, seguem-se-lhe os EUA (3,9%), 

Alemanha (3,8%) e Portugal (2,7%). É de salientar que a Espanha apenas ultrapassou a Itália em 2014. É ainda de referir que que metade dos 

países em análise obtiveram variações positivas das suas quotas de exportação. A Espanha registou a maior variação da quota de exportação 

(7 p.p.) seguida do RU (0,7 p.p.), Canadá (0,6 p.p.), Portugal (0,2 p.p.), Alemanha (0,1 p.p.) e Holanda (0,1 p.p.). Os países que apresentam 

maiores variações negativas das quotas de exportações são a França (-9,4 p.p.) e a Itália (-4,6 p.p.). 

A tabela 3.4 apresenta a evolução das quotas de importação e a variação das quotas de importação dos países da amostra, entre 2001 e 

2014. 

Tabela 3.4 - Quota das importações de vinho em volume, 2001-2014 (em % das importações mundiais) 

País 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Variação 

2001-2014 
Portugal 2,79 2,11 2,00 2,14 1,83 1,53 1,45 1,64 1,90 1,97 1,66 1,27 1,62 2,28 -0,51 p.p. 

França 8,41 7,08 6,97 7,47 7,09 6,60 6,68 6,70 6,88 7,01 6,63 5,47 6,06 6,80 -1,61 p.p. 

Reino Unido 16,64 17,08 16,42 16,19 15,12 13,99 13,55 13,46 13,99 13,94 13,47 12,85 11,98 13,12 -3,52 p.p. 

Holanda 5,11 5,54 4,44 4,37 4,90 4,24 4,44 4,24 4,33 4,00 3,70 4,01 3,68 3,72 -1,39 p.p. 

EUA 7,68 8,43 8,83 8,69 9,09 9,57 9,72 9,64 10,88 10,10 10,29 11,75 11,11 10,54 2,86 p.p. 

Bélgica 4,00 4,26 3,88 3,80 3,74 3,64 3,60 3,62 3,61 3,23 3,20 3,15 3,21 3,05 -0,95 p.p. 

Dinamarca 3,32 3,10 2,98 2,72 2,39 2,33 2,34 2,34 2,45 2,04 1,90 1,90 2,04 1,83 -1,49 p.p. 

Canadá 3,91 3,76 3,92 3,62 3,62 3,77 3,62 3,74 3,88 3,79 3,63 3,79 3,77 3,77 -0,14 p.p. 

Alemanha 18,45 18,07 17,29 17,68 17,10 17,07 16,89 16,02 16,65 16,02 16,35 15,47 15,47 15,03 -3,42 p.p. 

Espanha 0,32 0,34 0,39 0,41 0,43 0,50 0,54 0,71 0,41 0,44 0,43 1,24 1,62 0,47 0,15 p.p. 

Suíça 2,61 2,84 2,67 2,45 2,34 2,17 2,16 2,16 2,23 2,06 1,89 1,90 1,85 1,84 -0,77 p.p. 

Itália 1,11 1,27 2,10 2,20 2,36 1,81 2,06 2,15 1,72 1,81 2,51 2,77 2,73 2,70 1,59 p.p. 

Brasil 0,49 0,41 0,43 0,53 0,53 0,63 0,71 0,68 0,70 0,77 0,79 0,76 0,77 0,79 0,30 p.p. 

Total 12 

países 
74,84 74,29 72,32 72,27 70,54 67,85 67,76 67,10 69,63 67,18 66,45 66,33 65,91 65,94 -8,90 p.p. 

Fonte: Elaboração própria com base em dados da OIV 
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Como podemos observar na Tabela 3.4, em 2014, os principais países importadores de 

vinho, em volume, foram: Alemanha (15%), RU (13,1%), EUA (10,5%), França (6,8%), 

Canadá (3,8%), Holanda (3,7%) e Bélgica (3,1%). Apenas quatro países registaram uma 

variação positiva da quota de importação entre 2001 e 2014, os EUA (2,9 p.p.), Itália (1,6 

p.p.), Brasil (0,3 p.p.) e Espanha (0,2 p.p.). Por outro lado, os países que apresentam maiores 

variações negativas nas quotas de importação são o RU (-3,5 p.p.), a Alemanha (-3,4 p.p.) e a 

França (-1,6 p.p.). 
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3.2. O setor do vinho português 

O vinho português tem conseguido afirmar-se a nível internacional por ser uma 

proposta única e diferenciadora, baseada na diversidade e singularidade das suas castas e dos 

seus terroirs, a que se associa uma qualidade muito consistente e uma excelente relação 

qualidade-preço (ViniPortugal3). Hoje a reputação internacional dos vinhos portugueses é 

inquestionável. As exportações de vinho português demonstram também este dinamismo do 

sector, visto que registaram um desempenho bastante favorável nos últimos anos 

(ViniPortugal3). 

A tabela 3.5 e a figura 3.1 apresentam a produção de vinho, em volume, em Portugal, 

no período compreendido entre 2000 e 2016. 

 

Tabela 3.5 - Produção de vinho em Portugal, em volume, 2000-2016 

Ano            1 000 Hectolitros 

2000 6710 

2001 7789 

2002 6677 

2003 7340 

2004 7481 

2005 7266 

2006 7542 

2007 6074 

2008 5689 

2009 5868 

2010 7148 

2011 5623 

2012 6327 

2013 6231 

2014 6195 

2015 7047 

2016 6009 

Fonte: Instituto do Vinho e da Vinha (IVV) 

 

 

 

 

 

                                                 
3 https://www.viniportugal.pt 
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Em 2016 a produção de vinho em Portugal foi de 6 milhões de hectolitros, e em 2000, 

foi de aproximadamente 6,7 milhões de hectolitros. Assim, é possível verificar que a 

produção total de vinho em Portugal parece seguir uma tendência decrescente. No período 

analisado, de 2000 a 2016, verificamos que em 2001 foi atingido o pico da produção de vinho 

em Portugal, de 7,8 milhões de hectolitros, enquanto que no ano de 2011 a produção foi de 

apenas 5,6 milhões de hectolitros. 

Figura 3.1 - Produção de vinho em Portugal, em volume, 2000-2016 
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A tabela 3.6 mostra a evolução das exportações totais de vinho português e de vinho do Porto, em valor e em volume, no período de 2010 

a 2016. É também apresentada a representatividade das exportações de vinho do Porto nas exportações de vinho portuguesas, em valor e volume, 

e o peso das exportações de vinho e de vinho do Porto nas exportações portuguesas de bens, em valor. 

 
Tabela 3.6 - Evolução das exportações totais de vinho português e do vinho do Porto, 2010-2016 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Exportações de vinho (hl) 2666454 3078610 3362679 3040615 2836168 2796274 2771878 

Exportações vinho do Porto (hl) 732021 707776 704974 679282 662729 648412 637576 

Exportações vinho (1000€) 614380 656918 703505 720794 726285 734823 727222 

Exportações vinho do Porto a preços correntes (1000€) 343900 338881 343185 311022 309290 303700 304467 

Exportações portuguesas de bens (1000€) 37167400 42828000 45393500 46438900 46824600 47368000 46984000 

Peso das exportações de vinho do Porto nas exportações de vinho 

portuguesas (em volume) 
27,45% 22,99% 20,96% 22,34% 23,37% 23,19% 23,00% 

Peso das exportações de vinho do Porto nas exportações de vinho 

portuguesas (em valor) 
55,98% 51,59% 48,78% 43,15% 42,59% 41,33% 41,87% 

Peso das exportações de vinho nas exportações de bens portuguesas (em 

valor) 
1,65% 1,53% 1,55% 1,55% 1,55% 1,55% 1,55% 

Peso das exportações de vinho do Porto nas exportações de bens 

portuguesas (em valor) 
0,93% 0,79% 0,76% 0,67% 0,66% 0,64% 0,65% 

Fonte: Elaboração própria utilizando como base dados do IVDP, IVV e Pordata 
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Como se pode observar na tabela 3.6, em 2016, as exportações de vinho português 

representavam 1,6% das exportações nacionais de bens. Nesse mesmo ano o peso das 

exportações de vinho do Porto nas exportações totais de vinho português situou-se em 42% e 

23%, em valor e volume, respetivamente. Entre 2010 e 2016, o peso das exportações de vinho 

do Porto nas exportações de vinho em Portugal sofreu um decréscimo, tanto em volume como 

em valor. Também o peso das exportações do vinho do Porto nas exportações nacionais de 

bens diminuí de 0,93%, em 2010, para 0,65%, em 2016. Quando fazemos uma análise das 

exportações de vinho do Porto, em valor e volume, podemos verificar uma tendência de 

decréscimo, passando de 344 milhões de euros em 2010 para 304 milhões de euros em 2016 e 

passando de 732 mil hectolitros em 2010 para 638 mil hectolitros em 2016. 

No ano de 2016 as exportações de vinho portuguesas ascenderam a 2771 mil 

hectolitros o que correspondeu a um valor de 727 milhões de euros, em valor e em volume. 

Enquanto que no ano de 2010, as exportações de vinho portuguesas foram de 2666 mil 

hectolitros, no montante de 614 milhões de euros. Ao longo do período analisado, entre 2010 

a 2016, as exportações atingiram o seu máximo, em valor, em 2015, e em volume, em 2012. 

 

3.3. Exportações de vinho do Porto 

O vinho do Porto é um produto único no Mundo, de grande qualidade derivado das 

condições verificadas na região, da seleção das castas, da delimitação geográfica, dos 

processos de produção que lhe dão uma posição distinta nos mercados. O facto da marca já 

existir há muitos anos e a confiança que os consumidores têm na mesma dão-lhe um 

posicionamento de destaque no momento de escolha do produto (Loureiro, 2011).  

O facto de a marca vinho do Porto ser utilizada somente no vinho produzido na Região 

Demarcada do Douro, tem subjacente a ideia de exclusividade, de um produto único, especial 

e distintivo e esta associação é bastante positiva na mente do consumidor (Miralles et al., 

2008). 

O desenvolvimento do setor do vinho do Porto deu-se em simultâneo com a 

internacionalização, só começando o consumo no mercado nacional a ter algum relevo após a 

Segunda Grande Guerra (Martins, 1990). Por outro lado, segundo Pereira (1991) e Moreira 

(1998) no setor do vinho do Porto nunca fez muito sentido às empresas avançarem para 

estágios de internacionalização, para além das exportações através de canais de distribuição 

próprios, dado que sempre houve uma preocupação com a denominação de origem e com a 

autenticidade do produto (citado em Aguiar e Lopes, 2000). 
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O vinho do Porto tem um posicionamento diferenciado no mercado, focado 

principalmente no mercado internacional, uma vez que este representa a maioria das suas 

vendas e que mais valoriza os produtos de elevada qualidade - produtos Premium (Loureiro, 

2011). 

O vinho do Porto afigura-se como sendo um dos melhores vinhos do Mundo. Este 

vinho distingue-se dos demais pelas suas características sui generis, que lhe conferem uma 

qualidade excecional. Os seus consumidores são muito diversos, tornando o mercado mais 

alargado. As características mesológicas, climatéricas e agrológicas particulares fazem do 

vinho do Porto uma bebida única no Mundo, não se podendo considerar a existência de 

substitutos diretos a este produto no mercado nacional (Loureiro, 2011). 

A tabela 3.7 e os gráficos 3.2 e 3.3 apresentam as exportações de vinho do Porto em 

valor (a preços constantes) e em volume, no período compreendido entre 2001 e 2016. 

 

Tabela 3.7 - Exportações totais de vinho do Porto, em volume e valor (preços constantes), 2001-2016 

Ano 
Exportação 

(hl) 

Exportações 

(1000€) 

2001 820210 357689 

2002 797375 404899 

2003 806602 404346 

2004 798397 388612 

2005 807729 386842 

2006 775657 376024 

2007 804514 389206 

2008 757936 354772 

2009 717263 361319 

2010 732021 364609 

2011 707776 338881 

2012 704974 337282 

2013 679282 310680 

2014 662729 314863 

2015 648412 316058 

2016 637576 328018 

Variação 

2001-2016 
-182634 -29671 

Fonte: IVDP 
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Figura 3.2 - Exportações totais de vinho do Porto, em volume, 2001-2016 

Fonte: IVDP 

 

Figura 3.3 - Exportações totais de vinho do Porto, em valor (preços constantes), 2001-2016 

Fonte: IVDP 

 

De acordo com a tabela 3.7 e as figuras 3.2 e 3.3 as exportações de vinho de Porto em 

2016 ascenderam a 638 mil hectolitros o que corresponde a um montante de 328 milhões de 

euros. No período de 2001 a 2016 as exportações apresentaram uma diminuição de, 

aproximadamente, 182 mil hectolitros o que corresponde a uma diminuição de 30 milhões de 

euros. Também é possível verificar que em 2002 foi atingido o valor máximo das exportações 

de vinho do Porto, em valor, de aproximadamente 405 milhões de euros. Em volume, o 



 

36 

 

 A influência das crises nas exportações de vinho do Porto 

máximo das exportações de vinho do Porto foi de 820 mil hectolitros, valor esse que ocorreu 

em 2001. Os valores mínimos das exportações de vinho do Porto, em valor e em volume, 

ocorreram respetivamente em 2013 (311 milhões de euros) e em 2016 (638 mil hectolitros).
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 A tabela 3.8 apresenta a quota de exportação de vinho do Porto (a preços constantes de 2011), para os 12 principais países de destino e 

a variação das quotas de exportação no período compreendido entre 2001 e 2016. As exportações, em euros a preços constantes de 2011, 

foram calculadas utilizando as exportações a preços correntes disponibilizadas pelo IVDP e deflacionadas utilizando o deflator das 

exportações portuguesas, extraído do site do Banco de Portugal. 

 
Tabela 3.8 – Quota das exportações de vinho do Porto para os 12 principais países de destino, 2001-2016 (% das exportações totais de vinho do Porto) 

 
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Variação 

2001-2016 

França 28,71 28,69 27,28 26,54 25,60 24,49 23,96 25,35 26,16 24,54 23,60 22,85 25,37 24,59 24,56 24,16 -4,55 p.p. 

RU 13,76 15,28 16,41 15,85 14,90 14,16 13,54 11,55 12,68 12,21 12,26 13,37 16,01 14,53 16,14 15,44 1,68 p.p. 

Holanda 16,97 15,91 15,14 14,52 14,91 13,71 13,87 14,09 12,16 12,65 12,70 12,93 13,57 13,63 13,56 14,17 -2,80 p.p. 

EUA 7,99 10,99 7,81 8,56 9,51 9,87 8,04 7,24 6,70 6,96 7,84 8,18 9,54 10,18 10,53 11,07 3,08 p.p. 

Bélgica 10,61 10,08 11,20 11,38 12,01 11,66 11,39 11,75 11,78 11,41 10,46 10,31 10,48 11,19 11,06 9,95 -0,66 p.p. 

Dinamarca 2,03 1,98 2,13 1,96 2,06 2,00 2,05 1,76 2,27 3,93 2,59 1,83 2,30 3,12 3,79 4,11 2,08 p.p. 

Canadá 5,51 5,94 6,71 5,45 5,26 4,81 4,98 4,41 4,25 4,65 4,38 4,15 0,49 3,97 4,00 4,00 -1,51 p.p. 

Alemanha 3,49 3,78 3,61 2,82 2,90 3,03 3,73 4,82 4,87 3,76 3,53 3,36 3,86 3,88 3,85 3,96 0,47 p.p. 

Espanha 1,54 1,82 1,75 1,63 1,76 1,68 1,89 1,57 1,68 1,52 1,54 1,40 1,47 1,67 1,51 1,53 -0,01 p.p. 

Suiça 1,08 1,29 1,22 1,07 1,27 1,18 1,18 1,23 1,07 1,03 1,12 1,03 1,15 1,20 1,17 1,25 0,17 p.p. 

Itália 1,32 1,42 1,38 1,35 1,37 1,15 1,07 0,96 0,87 0,87 0,81 0,69 0,84 0,90 0,88 0,87 -0,45 p.p. 

Brasil 1,00 0,71 0,57 0,67 0,97 0,98 1,11 1,29 1,28 1,46 1,58 1,21 1,22 1,24 1,02 0,81 -0,19 p.p. 

Total 12 

países 
94,01 97,89 95,21 91,80 92,52 88,72 86,81 86,02 85,77 84,99 82,41 81,31 86,30 90,10 92,07 91,32 -2,67 p.p. 

Fonte: Elaboração própria com base em dados no IVDP 

 

Na tabela 3.8 podemos verificar que os cinco países que apresentam uma maior quota de importação de vinho do Porto, em valor, no 

ano de 2016, são a França (24,2%), RU (15,4%), Holanda (14,2%), EUA (11,1%) e Bélgica (10%). Também em 2001, estes países são os 

cinco maiores importadores de vinho do Porto. Contudo, podemos observar que as suas posições se alteraram na tabela. A França, manteve-se 
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no primeiro lugar dos países importadores de vinho do Porto. Porém a quota diminuiu aproximadamente 4,6 p.p. no período de 2001 a 2016. 

É de destacar o Reino Unido que passou do terceiro para o segundo lugar, em 2016. A Holanda, viu a sua quota de importação diminuir cerca 

de -3 p.p. no período analisado, descendo de segundo lugar para terceiro. Apenas cinco países registaram uma variação positiva da quota de 

importações de vinho do Porto entre 2001 e 2016, os EUA (3,1 p.p.), Dinamarca (2,1 p.p.), RU (1,7 p.p.), Alemanha (0,5 p.p.) e Suíça (0,2 

p.p.). Por outro lado, a França (-4,6 p.p.), Holanda (-2,8 p.p), Canadá (-1,5 p.p) e Bélgica (-0,7 p.p.) registaram as maiores variações 

negativas. 

A crise económica e financeira teve um grande impacto no comércio internacional. Com o início da crise económica em 2008, o 

comércio internacional sofreu uma queda acentuada, maior do que a própria atividade económica. Segundo Freund (2009), o comércio varia 

de forma negativa numa proporção maior do que o PIB per capita. Num período sem crise, o comércio mundial cresce cerca de três vezes 

mais que o PIB mundial. A crise internacional de 2008 surgiu num momento de expansão do comércio internacional e de otimismo em 

relação ao multilateralismo. Entre outras razões, esse otimismo baseava-se na inclusão dos países emergentes no comércio global, com a 

consequente expansão da procura global (De Oliveira et al., 2010). 

Com o objetivo de caracterizar os efeitos da crise económica nas exportações de vinho do Porto analisa-se, de seguida, a evolução das 

exportações de vinho do Porto, em valor e em volume, dividindo o período amostral em dois subperíodos: o subperíodo pré-crise (2001-2008) 

e o subperíodo da crise (2009-2016). 
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As tabelas 3.9 e 3.10 apresentam as exportações de vinho do Porto e a taxa de crescimento média anual das exportações, por país de 

destino, em valor e em volume, respetivamente, no período pré-crise (2001-2008). 

 

Tabela 3.9 – Exportações de vinho do Porto, em euros (preços constantes), no subperíodo pré-crise 

País 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
Taxa de crescimento 

média anual 

Alemanha 13634877 14903251 14691047 11307516 11444049 11403510 14523598 17112126 3,30% 

Bélgica 41434552 39789381 45523199 45698878 47383748 43840019 44341116 41701223 0,09% 

Brasil 3903377 2798537 2336306 2708978 3822983 3702743 4333616 4584067 2,32% 

Canadá 21524585 23454177 27287775 21858199 20732100 18097451 19401109 15636062 -4,46% 

Dinamarca 7913975 7826410 8671490 7881667 8116812 7519846 7989182 6251639 -3,31% 

EUA 31209184 43386663 31744745 34377916 37497043 37130675 31309531 25671549 -2,75% 

Espanha 6004973 7183877 7120205 6530102 6927743 6321594 7356964 5569033 -1,07% 

França 112149837 113259482 110900114 106521852 101008189 92095321 93264881 89934619 -3,10% 

Holanda 66309471 62804326 61533729 58282590 58818124 51548105 53984895 49973632 -3,96% 

Itália 5156542 5593288 5628842 5403100 5419609 4334667 4179755 3409819 -5,74% 

RU 53773347 60326037 66713185 63631355 58773433 53247321 52711945 40963781 -3,81% 

Suíça 4217332 5101323 4975202 4293166 5017589 4427721 4606015 4354007 0,46% 

Total 12 países 367232052 386426754 387125841 368495320 364961421 333668974 338002608 305161556 -2,61% 

TOTAIS 357687966 404899214 404346365 388611862 386842413 376023763 389206402 354771725 -0,12% 

Fonte: IVDP 
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Tabela 3.10 - Exportações de vinho do Porto, em hectolitros, no subperíodo pré-crise 

País 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
Taxa de crescimento 

média anual 

Alemanha 33805 44460 33864 26219 24674 26933 37241 43011 3,50% 

Bélgica 98469 144890 101817 107914 117389 112979 115952 109366 1,51% 

Brasil 6671 28715 4431 5591 8083 8089 9531 10461 6,64% 

Canadá 22327 11478 28551 22624 22585 19860 21481 18453 -2,69% 

Dinamarca 15846 29133 15346 14216 14264 13446 13776 11054 -5,01% 

EUA 30465 15514 33200 37917 37491 42210 39898 37109 2,86% 

Espanha 12363 16202 13806 12754 13976 1270 15124 11573 -0,94% 

França 287489 267425 269728 264088 260494 249570 248883 242316 -2,41% 

Holanda 175544 151366 156672 152771 153594 140380 147276 135906 -3,59% 

Itália 11057 11989 10699 10551 10048 8459 7611 6897 -6,52% 

RU 91973 35707 107287 107609 106538 100980 102280 89610 -0,37% 

Suíça 6940 6478 6981 6818 7367 7701 8016 7883 1,84% 

Total 12 países 792949 763357 782382 769071 776503 731876 767071 723641 -1,30% 

TOTAIS 820210 797375 806602 798397 807729 775657 804514 757936 -1,12% 

Fonte: IVDP 

 

Na tabela 3.9 podemos observar que, no subperíodo pré-crise, a taxa de crescimento média anual, em valor, é positiva em quatro 

países. Contrariando esta tendência temos como exemplo a Itália (-5,7%), Canadá (-4,5%), Holanda (-4%) e RU (-3,8%). Por outro lado, 

existem países com taxas de crescimento médias anuais elevadas, como o Alemanha, Brasil, Suíça e Bélgica, com taxas de 3,3%, 2,3%, 0,5% 

e 0,1%, respetivamente. Em volume (tabela 3.10), as taxas de crescimento médias anuais apenas são positivas em cinco dos países analisados. 

De notar que os países que detém uma maior taxa de crescimento em valor, são também alguns dos países que têm as mais elevadas taxas de 

crescimento em volume: Brasil (6,6%), Alemanha (3,5%), Suíça (1,8%), e Bélgica (1,5%), juntando-se a estes os EUA com uma taxa de 
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crescimento de 2,9%. Podemos ainda verificar o caso dos EUA que apresentam uma taxa de crescimento, em valor, negativa de -2,8%, 

contudo, em volume, a sua taxa é de 2,9% tal como já foi referido anteriormente. 

As tabelas 3.11 e 3.12 apresentam as exportações de vinho do Porto e a taxa de crescimento média anual das exportações, por país de 

destino, em valor e em volume, respetivamente, no subperíodo da crise (2009-2016). 

 

Tabela 3.11 - Exportações de vinho do Porto, em euros (preços constantes), no subperíodo da crise 

Países 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Taxa de crescimento 

média anual 

Alemanha 17585720 13695857 11946717 11317178 12001537 12231232 12164548 12993187 -4,23% 

Bélgica 42549487 41589832 35453558 34773065 32557918 35218732 34948883 32647070 -3,71% 

Brasil 4614201 5324552 5365838 4072464 3784626 3894962 3234654 2666474 -7,54% 

Canadá 15366393 16970466 14845893 14011774 1515218 12493763 12656420 13121648 -2,23% 

Dinamarca 8218220 14336707 8782035 6180798 7140507 9832139 11966320 13488302 7,33% 

EUA 24191429 25375302 26577053 27574518 29632051 32043921 33274217 36298421 5,97% 

Espanha 6077193 5555556 5217138 4707283 4562489 5263668 4773179 5028979 -2,67% 

França 94529600 89476264 79986169 77062469 78804531 77432350 77615467 79246956 -2,49% 

Holanda 43948456 46127171 43040954 43609563 42162759 42924016 42859235 46478928 0,80% 

Itália 3147572 3161491 2737784 2341819 2619169 2844594 2771221 2852051 -1,40% 

RU 45826916 44534744 41536284 45082032 49747602 45748068 51008970 50652237 1,44% 

Suíça 3879032 3746844 3801847 3486004 3574116 3766138 3706239 4094353 0,77% 

Total 12 países 309934219 309894786 279291270 274218967 268102524 283693581 290979353 299568605 -0,48% 

TOTAIS 361319074 364609398 338880850 337282104 310679952 314863356 316058255 328018393 -1,37% 

Fonte: IVDP 
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Tabela 3.12 - Exportações de vinho do Porto, em hectolitros, no subperíodo da crise 

Países 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Taxa de crescimento 

média anual 

Alemanha 44108 34354 31543 30843 31657 30369 28680 28712 -5,95% 

Bélgica 104830 107746 96036 94446 82325 87837 87068 76605 -4,38% 

Brasil 8391 10932 11793 9287 8248 8334 6487 5645 -5,51% 

Canadá 17467 18144 16026 15050 15169 13603 13545 13492 -3,62% 

Dinamarca 12036 17955 14130 10260 11190 13645 15437 15416 3,60% 

EUA 31497 33652 36366 37454 36075 38007 36726 36761 2,23% 

Espanha 12083 11593 11721 11313 10916 12840 10816 10967 -1,37% 

França 239387 237712 227780 222770 217990 209347 202394 200180 -2,52% 

Holanda 112497 122630 120683 125099 113594 108530 107039 110822 -0,21% 

Itália 6051 6360 5883 5180 5488 5718 5251 5250 -2,01% 

RU 90440 88101 88292 93573 99068 86214 90062 86680 -0,60% 

Suíça 6401 6645 6675 6484 6173 5937 5585 5636 -1,80% 

Total 12 países 685186 695824 666927 661759 637892 620379 609091 584021 -1,97% 

TOTAIS 717263 732021 707776 704974 679282 662729 648412 637576 -1,67% 

Fonte: IVDP 

 

No subperíodo da crise, no último ano da análise, dos países da amostra, os que apresentam valores mais elevados, em valor e em 

volume, são a França, o Reino Unido e a Holanda, países estes que correspondem aos três principais destinos das exportações de vinho do 

Porto. Os países que se destacam com taxa de crescimento média anual positiva, em valor, são a Dinamarca, EUA, RU e Holanda com taxas 

de 7,3%, 6%, 1,4% e 0,8% respetivamente. São sete os países que apresentam uma taxa de crescimento média anual negativa, sendo de 

destacar o Brasil (-7,5%), a Alemanha (-4,2%) e a Bélgica (-3,7%). Em volume, os países que maiores taxas de crescimento médias anuais 

negativas são a Alemanha (-6%) e o Brasil (-5,5%) e os países com maiores taxas de crescimento médias anuais positivas são a Dinamarca 

(3,6%) e EUA (2,2%).  
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Uma comparação dos dois subperíodos indica alterações nas taxas de crescimento das 

exportações de vinho do Porto para os principais países de destino. Em valor, as exportações 

de vinho do Porto registaram, entre 2001 e 2008, um crescimento médio anual de 3,3% para a 

Alemanha, 2,3% para o Brasil, 0,5% para Suíça e 0,1% para a Bélgica enquanto que no 

período entre 2009 e 2016 as exportações a taxa média anual destes mesmos países foram: 

para a Alemanha -4,2%, para o Brasil -7,5%, para a Suíça 0,8%, para a Bélgica -3,7%. 

Podemos verificar que tanto a Dinamarca (-3,3%) como os EUA (-2,8%), a Holanda (-4%) e o 

RU (-3,8%) no período pré-crise apresentavam, em valor, taxas de crescimento médias anuais 

negativas. Contudo aumentaram de forma notória, passando, no período da crise, para 7,3%, 

6%, 0,8% e 1,4% respetivamente.  

 

3.4. Síntese 

Da análise realizada, no ano 2016, para a amostra dos doze principais países 

importadores de vinho do Porto, concluímos que os cinco maiores produtores, consumidores, 

exportadores e importadores de vinho do Porto foram os seguintes: (i) em relação aos 

produtores de vinho, a França, Itália, Espanha, EUA e Alemanha; Portugal é o sexto país com 

maior produção de vinho; (ii) quanto ao consumo de vinho, os EUA, França, Alemanha, Itália 

e Reino Unido são os países que se destacam no ranking; Portugal ocupa o oitavo lugar; (iii) 

na análise das exportações de vinho, os cinco principais exportadores são a Espanha, Itália, 

França, EUA e Alemanha, sendo que Portugal, tal como acontece na produção de vinho, 

ocupa o sexto lugar; (iv) a Alemanha, RU, EUA, França e Canadá destacam-se como maiores 

importadores de vinho, Portugal apresenta-se no oitavo lugar do ranking. 

Quando analisamos o vinho português, verificamos que a produção em volume 

decresceu ao longo do período analisado. O valor máximo da produção ocorreu no ano de 

2001 com 7,7 milhões de hectolitros, e o mínimo verificou-se em 2011 (5,6 milhões de 

hectolitros). O peso das exportações de vinho nas exportações portuguesas totais, em valor, 

desceram no período de 2010 a 2016, apresentando uma variação negativa de 0,1 p.p., 

representando as exportações de vinho quase 2% das exportações totais portuguesas. As 

exportações de vinho do Porto representam mais de 40% das exportações portuguesas de 

vinho, em valor, tendo registado uma variação negativa de 14,1 p.p. entre 2010 e 2016. As 

exportações de vinho do Porto decresceram tanto em valor como em volume no período de 

2001 a 2016. Em valor, o valor máximo foi atingido em 2007 e o mínimo em 2015; em 

volume, o máximo ocorreu em 2001 e o mínimo em 2016. Os cinco maiores importadores de 
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vinho do Porto são, em valor, França, RU, Holanda, EUA e Bélgica. Dividindo a análise pelos 

dois subperíodos (pré-crise e crise) estes países têm comportamentos diferenciados. No 

subperíodo pré-crise, as taxas de crescimento médias anuais das importações de vinho do 

Porto, em valor, da França, RU, Holanda e EUA eram negativas, -3,1%, -3,8%, -4% e -2,48%, 

respetivamente. A Bélgica apresentava uma taxa de crescimento média anual positiva de 

0,1%. No subperíodo da crise, a França e a Bélgica apresentavam taxas de crescimento 

médias anuais negativas (-2,5% e -3,7% respetivamente). Os outros países, RU, Holanda e 

EUA apresentavam taxas de crescimento médias anuais positivas de 1,4%, 0,8% e 6% 

respetivamente. 
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4. Efeitos da recente crise mundial nas determinantes das exportações de vinho do 

Porto 

O presente capítulo tem como objetivo analisar os efeitos da recente crise económica e 

financeira e a consequente crise da dívida soberana nas determinantes macroeconómicas das 

exportações de vinho do Porto. No estudo empírico realizado neste capítulo é aplicado o 

modelo gravitacional do comércio internacional. É estimado um painel balanceado para o 

período compreendido entre 2001 e 2016 e para os subperíodos de 2001 a 2008 e de 2009 a 

2016 para os 12 maiores países importadores de vinho do Porto. 

Este capítulo encontra-se estruturado da seguinte forma: na secção 4.1 é elaborada 

uma revisão de literatura que incide sobre o modelo gravitacional e de seguida é realizado um 

levantamento de alguns estudos sobre a aplicação do modelo gravitacional no comércio 

internacional do vinho; na secção 4.2 apresenta-se o modelo a estimar; na secção 4.3 

descrevem-se os dados utilizados, as variáveis e as suas fontes; na secção 4.4 apresentam-se 

os resultados da estimação e na secção 4.5 são apresentadas as principais conclusões. 

 

4.1. Revisão de literatura 

4.1.1. Modelo gravitacional 

O modelo gravitacional tem como objetivo analisar os principais fatores explicativos 

do comércio internacional usando a ideia geral da teoria da gravidade na física. A primeira 

aplicação deste conceito à economia internacional foi realizada por Tinbergen (1962) e 

Poyhonen (1963). De acordo com esse modelo, o fluxo de comércio entre países aumenta em 

proporção direta com o rendimento per capita entre esses países e é inversamente 

proporcional à distância geográfica entre os mesmos (Anderson et al., 2016). Analiticamente, 

a expressão básica do modelo é a seguinte: 

(1) 𝐹𝑖𝑗 = 𝐺
𝑀𝑖

𝛼 𝑀𝑗
𝛽

𝐷
𝑖𝑗
𝑦  

Onde Fij representa o fluxo de exportações do país de origem i para o país de destino j; 

Mi e Mj representam a dimensão económica dos países i e j; Dij representa a distância entre os 

dois países; G é uma constante que depende das unidades utilizadas para medir as variáveis 

(De Blasi et al., 2007). O α e β representam a elasticidade. 

Linnemann (1966) criou o denominado modelo gravitacional aumentado, introduzindo 

novas variáveis ao modelo, variáveis de caráter político, económico e cultural, como, por 

exemplo, língua comum, taxa de câmbio e acordos de comércio internacional (De Blasi et al., 
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2007). Outras variáveis utilizadas no modelo gravitacional aumentado incluem afinidades 

históricas, culturais ou linguísticas, a partilha de fronteiras (McCallum, 1995), as barreiras 

tarifárias e não tarifárias ao comércio (Baier & Bergstrand, 2001), acordos de comércio 

regional, participação em uniões económicas e variabilidade da taxa de câmbio. 

A primeira explicação teórica para o modelo gravitacional foi fornecido por Anderson 

(1979). Posteriormente, os estudos de Helpman & Krugman (1985), Bergstrand (1989) e 

Deardorff (1998) contribuíram para a melhoria do suporte teórico do modelo. 

Segundo Ülengin et al. (2015), os modelos que aplicam o modelo gravitacional 

encontram-se relacionados com os fluxos de comércio bilaterais entre países específicos e 

com as características comerciais dos mesmos, usando como variáveis, por exemplo, a 

distância geográfica, acordos de livre comércio e efeitos de fronteira (Soloaga & Winters, 

2001; Antonucci & Manzocchi, 2006; Jayasinghe & Sarker, 2008; Baier & Bergstrand, 2007). 

Anderson & Wincoop (2001) desenvolveram um método de estimação com uma 

equação gravitacional teórica de uma forma consistente e eficiente a fim de fazer face a 

alguns problemas que eles consideravam relevantes na abordagem tradicional do modelo 

gravitacional. Estes autores, num estudo realizado em 2001, incluíram no modelo 

gravitacional regressões capazes de captar o efeito da distância entre o país em estudo e os 

outros países, fundamentando que o comércio entre dois países não é apenas dependente da 

distância entre ambos como também das distâncias relativamente a todos os outros potenciais 

ou efetivos parceiros comerciais (Ülengin et al., 2015). 

Cheng e Wall (2005) sugeriram um método que se divide em duas fases a fim de 

ultrapassar o problema da utilização de variáveis dummy no modelo anterior devido à 

possibilidade de existência de multicolinearidade, i.e., a possibilidade de existirem várias 

variáveis no modelo a captar o mesmo efeito. Assim, estes sugerem que numa primeira fase 

será estimada uma regressão onde se encontrem as variáveis explicativas e os efeitos fixos 

para cada país analisado. Após esta estimação, numa segunda fase, os resultados da estimação 

para os efeitos fixos serão considerados como uma variável endógena e serão incluídas 

variáveis dummy a fim de captar outros efeitos. 

 

4.1.2. Aplicação do modelo gravitacional ao comércio internacional de vinho 

O modelo gravitacional tem sido aplicado para analisar principalmente os fluxos de 

comércio agregados entre os países, mas mais recentemente tem sido usado para avaliar os fluxos 

comerciais de um determinado produto entre parceiros comerciais, como os produtos agrícolas. 
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Por exemplo, Bouet et al. (2017) avaliaram os determinantes das exportações de conhaque, 

usando o procedimento de Heckman (1979). Os autores concluíram que a probabilidade das 

exportações de conhaque para um país está correlacionada de forma positiva e significativa 

com o PIB dos países importadores e o consumo de álcool per capita, e que está 

negativamente correlacionada com a distância. Adicionalmente concluíram que a margem 

extensiva de comércio de conhaque está positivamente correlacionada com a valorização da 

moeda do país exportador.  

O modelo gravitacional foi utilizado em específico para o comércio internacional de vinho 

investigando os determinantes do comércio na UE (Dascal et al., 2002), o papel das políticas 

comerciais (Pinilla & Serrano, 2008), a qualidade do vinho (Seccia et al., 2009), as indicações 

geográficas (Agostino & Trivieri, 2014), as tarifas e barreiras não tarifárias (Dal Bianco et al., 

2017).  

Dascal et al. (2002) analisaram os principais fatores que afetaram os fluxos do 

comércio internacional do vinho na UE, no período de 1989-1997, através do modelo 

gravitacional, concluindo que os fluxos foram influenciados de forma negativa pela distância 

entre os países e influenciados de forma positiva pela integração da UE e da taxa de câmbio. 

Seccia et al. (2009) utilizaram o modelo gravitacional para medir as exportações de 

vinho da Itália para os seus principais países importadores, utilizando para tal variáveis que 

consideraram importantes, tais como a qualidade do vinho e o PIB per capita dos países 

importadores, concluindo que estas influenciaram positivamente o comércio internacional. 

Dal Bianco et al. (2017) estudaram a política vitivinícola da Argentina dos últimos 

anos, com o objetivo de perceber o efeito sobre os fluxos de exportação, utilizando os dados 

referentes às exportações argentinas de vinho engarrafado para os 23 maiores países 

importadores, para o período compreendido, entre 1997 e 2010. Os resultados indicam que a 

distância, a produção de vinho dos países importadores e as tarifas apresentam impacto 

negativo nas exportações de vinho da Argentina. Por outro lado, o PIB e a partilha de uma 

língua comum apresentam influência positiva nas exportações argentinas de vinho.  

Castillo et al. (2016) analisaram as mudanças existentes na dinâmica das exportações 

do vinho e as determinantes das exportações. Para tal, foi estimado um modelo gravitacional 

com os principais países produtores e consumidores mundiais de vinho. Concluíram que 

maiores rendimentos per capita, preços mais baixos, afinidades culturais e geográficas e 

acordos comerciais promovem as exportações de vinho.  
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Lombardi et al (2016) analisaram o comércio bilateral dos três maiores exportadores 

mundiais de vinho, Itália, França, e Espanha. Analisaram, de forma separada, o vinho 

engarrafado e o vinho a granel, mostrando que estes vinhos são afetados por diferentes 

fatores. Concluíram que: (i) a distância é estatisticamente significativa em ambos os produtos, 

mas com coeficiente negativo quatro vezes maior no vinho a granel; (ii) a partilha de uma 

língua comum apresenta significância estatística com um coeficiente positivo; (iii) a produção 

de vinho do país importador não apresenta significância estatística; e (iv) o total das 

importações de vinho do país importador é estatisticamente significativo, apresentando um 

impacto positivo nas exportações de vinho. 

 

A Tabela 4.1 apresenta uma síntese dos estudos sobre o comércio internacional de 

vinho que adotaram o modelo gravitacional. Os resultados das estimações dependem, 

principalmente, dos países incluídos na análise, das metodologias utilizadas e do período 

amostral. 

 

 

Tabela 4.1 - Estudos empíricos sobre o comércio de vinho internacional de utilizando o modelo gravitacional 

Autores Países analisados Período Problema Variáveis Explicativas 
Principais 

Resultados 

Dascal et al. 

(2002) 
12 países da UE 1989 - 1997 

Identificação e 

avaliação dos fatores 

que influenciam o 

volume de vinho 

comercializado na UE 

PIB per capita países 

exportadores 
+ 

PIB per capita países 

importadores 
+ 

Distância - 

Preço unitário das 

exportações 
- 

Taxa de câmbio + 

Integração UE + 

De Blasi et al. 

(2007) 

Análise de 55 

países de destino 

das exportações 

que em 2005 

representavam 

mais de 92% de 

vinho italiano de 

alta qualidade 

1995-2005 

Explicação dos fluxos 

de comércio de vinho 

italianos de alta 

qualidade para os seus 

maiores importadores 

Produção de vinho de 

alta qualidade 
+ 

PIB per capita do país 

importador 
+ 

Pinilla & 

Serrano 

(2008) 

Análise de 19 

países de destino 

de exportação que 

representam 70% 

do total de vinho 

de mesa espanhol 

1871-1935 
Análise da tendência 

das exportações de 

vinhos de mesa 

PIB país exportador n.s. 

PIB país importador + 

PIB per capita país 

exportador 
n.s. 

PIB  per capita país 

importador 
n.s. 

Distância - 

Língua Comum + 
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Judinová & 

Zentkovà 

(2011) 

Análise de 42 

países 

importadores de 

vinho eslovaco 

2004-2010 

Determinação das 

tendências do 

desenvolvimento do 

comércio internacional 

de vinho eslovaco 

PIB per capita do país 

importador 
+ 

População do país 

importador 
+ 

Distância - 

Moeda Comum + 

Fronteira Comum + 

Língua Comum + 

Balogh (2015) 

Análise de 103 

países de destino 

de exportação de 

vinho húngaro 

2000-2012 

Análise dos efeitos de 

proximidade cultural e 

geográfica do comércio 

do vinho entre a 

Hungria e os seus 

parceiros 

Integração Económica +/- 

Moeda Comum +/- 

Fronteira Comum + 

Língua Comum + 

Ausência de costa 

marítima 
- 

Castillo et al. 

(2016) 
Diversos países 

do mundo 
1988 – 1999 

2000 - 2012 

Análise das alterações 

que ocorreram na 

dinâmica das 

exportações de vinho a 

nível global e 

identificação dos 

principais 

determinantes 

PIB países exportadores + 

PIB países importadores + 

Rácio entre exportações 

em valor (constante $) e 

volume (hl) 
+ 

Distância - 

Fronteiras Comuns + 

Língua Comum + 

Lombardi et 

al. (2016) 
Itália, França e 

Espanha 
2000-2014 

Análise do crescimento 

dos fluxos de comércio 

entre os países da UE e 

dos países analisados 

Distância - 

Língua Comum + 

Produção do país 

importador 
n.s. 

Importação de vinho + 

Dal Bianco et 

al. (2017) 

Análise dos 23 

maiores 

importadores de 

vinho argentino 

1997-2010 

Estudo da política 

vitivinícola Argentina 

para perceber o efeito 

sobre os fluxos de 

exportação 

PIB do país importador + 

Distância - 

Produção países 

importadores 
- 

Tarifas - 

Língua Comum + 
NOTA: n.s. – não significativa 

Fonte: Elaboração própria 

 

4.2. Modelo 

O modelo utilizado na análise das determinantes das exportações de vinho do Porto 

deriva de uma expansão da versão básica do modelo gravitacional, sendo a sua especificação 

seguida por diversos estudos referenciados na seção anterior. A equação gravitacional usada é 

expressa pela seguinte equação: 

(2) 𝑙𝑛𝐸𝑥𝑝𝑗𝑡 =  𝛽0 +  𝛽1𝑙𝑛𝑃𝐼𝐵𝑗𝑡 + 𝛽2𝑙𝑛𝑃𝐼𝐵𝑃𝐶𝑗𝑡 + 𝛽3𝑇𝐶𝑗𝑡 + 𝛽4𝑇𝐴𝑉𝑗𝑡 + 𝛽5𝑙𝑛𝐷𝑖𝑠𝑡𝑗 +

𝛽6𝐿𝑖𝑛𝑔𝑗 + 𝛽7𝐿𝑎𝑛𝑑𝑗 + 𝛼𝑗 + 𝜇𝑗𝑡 

Onde: 

t = 2001, …, 2016 e j = 1,…,12; 

𝐸𝑥𝑝𝑗𝑡 são as exportações de vinho do Porto (expressas, alternativamente, em 

hectolitros e milhões de euros, a preços constantes) de Portugal para o país j no ano t; 
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𝑃𝐼𝐵𝑗𝑡 é o PIB do país j no ano t; 

𝑃𝐼𝐵𝑃𝐶𝑗𝑡 é o PIB per capita do país j no ano t; 

𝑇𝐶𝑗𝑡 é a taxa de câmbio nominal média anual da moeda do país j em relação ao euro 

no ano t; 

𝑇𝐴𝑉𝑗𝑡 é tarifa ad valorem equivalente, retirada a seis dígitos (220421) do Sistema 

Harmonizado (HS) do país j no ano t; 

𝐷𝑖𝑠𝑡𝑗 é a distância entre a capital de Portugal e a capital do país j, em quilómetros; 

𝐿𝑖𝑛𝑔𝑗 é uma variável dummy, sendo um se Portugal e o país j tiverem língua em 

comum e zero se não se verificar; 

𝐿𝑎𝑛𝑑𝑗 é uma variável dummy assumindo o valor de um se o país j não tiver mar e zero 

caso contrário; 

𝛼𝑗 é o efeito associado ao país que pode estar correlacionado com as variáveis 

explicativas; 

𝜇𝑗𝑡 é o erro standard assumido pelo modelo como não correlacionado com as 

variáveis  explicativas, sendo independente e identicamente distribuído; 

 

O PIB representa a dimensão dos países importadores de vinho do Porto e espera-se 

que a relação entre exportações e o PIB seja positiva, uma vez que um país com um mercado 

maior importará mais vinho do Porto. O PIB per capita dos países importadores poderá levar 

a importações mais elevadas dado que o poder de compra é superior. De acordo com Koo et 

al. (1994), a taxa de câmbio é um fator importante que afeta os fluxos comerciais, uma vez 

que a apreciação da moeda do país importador aumenta as exportações, assim espera-se uma 

relação negativo nas exportações de vinho do Porto. As tarifas funcionam como fatores que 

impedem o comércio internacional, por isso espera-se um efeito negativo sobre as 

exportações de vinho do Porto. A distância é considerada uma variável proxy dos custos de 

transporte, assim uma maior distância terá um impacto negativo sobre o comércio entre os 

dois países. A partilha de uma língua comum entre Portugal e o país importador aumenta o 

comércio entre os mesmos. Tal efeito é explicado pela maior facilidade de comunicação e 

assim menores custos de comunicação/informação e transação. Para um país que não tem 

mar, como os custos de transporte são maiores, é de esperar um efeito negativo nas 

exportações. 
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O modelo incluí variáveis explicativas que variam ao longo do tempo e variáveis que 

não se alteram no tempo como a distância geográfica, a partilha de uma língua comum, a 

ausência de costa marítima, e algumas variáveis estão correlacionadas com os efeitos 

individuais. A equação (2) foi estimada utilizando diferentes métodos de estimação:  

(i) O método OLS é uma técnica de otimização matemática que procura encontrar 

a melhor adaptação para um conjunto de dados tentando minimizar a soma dos 

quadrados das diferenças entre o valor estimado e os dados observados (tais 

diferenças são chamadas resíduos). 

(ii) O modelo de efeitos aleatórios (RE) pressupõe que as variáveis sobre as quais 

se dispõe de dados é uma extração aleatória de uma população com valor 

médio constante (Baltagi, 2008). Este modelo possui as mesmas suposições do 

modelo de efeitos fixos (FE), sendo que o intercepto varia de um país para o 

outro, mas não ao longo do tempo, e os parâmetros são constantes para todos 

os países ao longo do tempo. A diferença está na forma como os parâmetros 

são tratados. O RE trata os parâmetros como variáveis aleatórias, ou seja, 

considera que os países sobre os quais existem dados são amostras aleatórias 

de um número mais elevado de países. 

(iii) O modelo de efeitos fixos (FE) pretende controlar os efeitos das variáveis 

omitidas que variam entre os países e permanecem constantes ao longo do 

tempo. Para tal, este modelo pressupõe que o intercepto varia de um país para 

o outro, contudo mantem-se constante ao longo do tempo. O método FE é mais 

apropriado que o método RE no caso de os dados utilizados pertencerem a um 

grupo de dados, não aleatórios, uma vez que apresenta dados imparciais, 

mesmo quando existe correlações entre variáveis. Por outro lado, o modelo FE 

apresenta como desvantagem a exclusão das variáveis que não se alteram no 

tempo. 

(iv) O modelo Hausman-Taylor (HT) (1981) foi desenvolvido para remover os 

resultados enviesados que resultam das correlações das variáveis. É um modelo 

híbrido que combina a consistência de um modelo de FE com a eficiência e 

aplicabilidade de um modelo de RE. Os modelos de RE unidirecionais 

assumem a exogeneidade dos regressores, ou seja, são independentes dos erros 

de nível de observação e de seção transversal. Nos casos em que alguns 

regressores estão correlacionados com os erros transversais, o modelo de 
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efeitos aleatórios pode ser ajustado para lidar com a endogeneidade. O 

estimador HT permite estimar os coeficientes das variáveis que não se alteram 

no tempo. 

 

4.3. Dados 

Os dados em painel, ou dados longitudinais, referem-se a um conjunto de dados 

recolhidos em diferentes pontos no tempo (Hsiao, 1986). As observações através de dados em 

painel envolvem pelo menos duas dimensões: uma dimensão em corte transversal, indicada 

pelo país i, e uma dimensão da série temporal (anos) indicado pelo subscrito t (Hsiao, 2007).  

A equação gravitacional (2) foi estimada para as exportações anuais de vinho do Porto 

para os 12 principais países importadores de vinho do Porto (Alemanha, Bélgica, Brasil, 

Canadá, Dinamarca, Espanha, EUA, França, Holanda, Itália, RU e Suíça) no período 

compreendido entre 2001 e 2016. A base de dados consistiu num painel balanceado, com um 

total de 192 observações (16x12). 

Os dados das exportações do vinho de Porto para cada um dos 12 países importadores, 

em valor (a preços correntes) e em volume, foram disponibilizados pelo Instituto dos Vinhos 

do Douro e Porto (IVDP). As séries das exportações a preços correntes foram transformadas 

em séries a preços constantes de 2011 utilizando o deflator das exportações portuguesas do 

Banco de Portugal. 

Embora no ano de 2016, o vinho do Porto tenha sido exportado para 110 países, os 12 

países analisados representam aproximadamente 80% das exportações totais de vinho do 

Porto. Os três maiores importadores de vinho do Porto, em valor, foram, em 2016, França, 

Reino Unido e Holanda.  

Os dados anuais do PIB real e do PIB real per capita de cada um dos países 

importadores de vinho do Porto foram obtidos na base de dados do World Bank’s World 

Development Indicators (WDI). Estas séries estão disponíveis na base de dados em dólares e 

foram convertidos em euros utilizando a taxa de câmbio média anual, extraída para cada 

moeda do website “fxtop.com”. Como medida da tarifa aplicada pelo país importador, usou-

se a tarifa ad valorem equivalente, a seis dígitos (220421) do Sistema Harmonizado (HS) 

disponível no International Trade Centre’s Market access Map. A fonte para os dados 

relativos às taxas de câmbio nominais é o site “fxtop.com”. A fonte de informação para os 

dados da distância geográfica entre Portugal e os países de destino das exportações de vinho 
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do Porto, a variável dummy para a língua comum e a dummy para a inexistência de mar é a 

base de dados do Centre d'Etudes Prospectives et d'Informations Internationales (CEPII). 

A Tabela 4.2 apresenta a descrição das variáveis e a fonte dos dados utilizados na 

análise. 

Tabela 4.2 - Descrição de variáveis, fonte de dados e sinal esperado 

Variável dependente 

Variável Descrição Fonte 

 Exportações de vinho do Porto (expressas em hectolitros e milhões de euros) 

de Portugal para o país j no ano t 
IVDP 

Variáveis explicativas 

Variável Descrição 
Sinal 

Esperado 
Fonte 

 

PIB do país j no ano t + WDI 
 

PIB per capita do país j no ano t + WDI 
 

Taxa de câmbio nominal média anual do país j no ano t - fxtop.com 

 

Tarifa ad valorem equivalente, retirada a seis dígitos (220421) do 

Sistema Harmonizado (HS) do país j no ano t 
- 

Internacional 

Trade Center 
 

Distância entre a capital de Portugal e a capital do país j - CEPII 

 

Variável dummy, sendo um se Portugal e o país j tiverem língua 

em comum e zero se não se verificar 
+ CEPII 

 

Variável dummy assumindo o valor de um se o país j não tiver 

mar e zero caso contrário 
- CEPII 

Fonte: Elaboração própria 

 

Antes de se proceder à estimação da equação gravitacional, exploraram-se algumas 

propriedades descritivas das variáveis. A tabela 4.3 exibe para cada uma das variáveis, a 

média, o desvio padrão, o valor máximo e o valor mínimo. As correlações contemporâneas 

entre as variáveis são apresentadas na tabela 4.A.1 e 4.A.2. do apêndice. 

Tabela 4.3 - Estatísticas descritivas, 2001-2016 

Variável Unidade Média Desvio Padrão Min Max Observações 

Expe Milhões de Euros 25845520,80 24659967,61 2003850,00 100093729,11 192 

Exp Hectolitros 58687,14 69793,37 1269,80 287489,00 192 

PIB  Milhões de Euros 2230408599135,51 3142399391829,56 227188511434,81 15244650463041,80 192 

PIBPC Euros 35553,56 12793,95 7284,89 75804,32 192 

TC Moeda Local vs Euro 1,77 1,81 0,62 7,46 192 

TAV Percentagem 4 10 0 35 192 

Dist Quilómetros 2817,86 2020,55 500,92 7287,52 192 

Ling Português=1; Dif.=0 - - 0 1 192 

Land Front.Mar=1; Dif.=0 - - 0 1 192 
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4.4. Resultados 

4.4.1. Todo o período 

Os resultados da estimação da equação (2), para o período compreendido entre 2001 e 

2016, são apresentados nas Tabelas 4.4 e 4.5, em valor e em volume, respetivamente. A 

primeira coluna apresenta os resultados da estimação pelo estimador OLS, a segunda o 

modelo RE, a terceira o modelo FE e a quarta os resultados obtidos utilizando o estimador 

HT. Os efeitos fixos no tempo são globalmente significativos e, por isso, em todas as 

regressões incluímos as variáveis dummy D2002 a D2016 (com exceção do modelo FE em 

volume). A heterocedasticidade foi corrigida em todas as regressões utilizando um estimador 

robusto (utilizando no Stata o comando cluster). Todas as estimações foram realizadas com 

recurso ao software econométrico Stata 14.2. 

Os resultados da aplicação do teste Brausch-Pagan (utilizado para escolher entre o 

modelo de RE e OLS) indicaram a rejeição do modelo OLS. Os resultados do teste de 

especificação de Hausman sugeriram a aceitação do modelo RE (com um p-value de 10,38%), 

em valor, e a rejeição do modelo RE (com um p-value inferior a 5%), em volume. O teste de 

Hausman pressupõe como hipótese nula utilizar efeitos aleatórios. Se a hipótese nula for 

rejeitada, a conclusão é de que os efeitos aleatórios, provavelmente, estão correlacionados 

com um ou mais regressores. Assim, é preferível o modelo de FE.  

Como o modelo FE não fornece estimativas para os coeficientes das variáveis que não 

se alteram no tempo, o estimador HT parece ser o mais apropriado para analisar os resultados 

da estimação. 
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Tabela 4.4 - Resultados da estimação das determinantes das exportações de vinho do Porto em valor, 2001-2016 

Variáveis OLS RE FE HT 

LPIB 0.301 -0.207 -0.208 -0.181 

 
(0.263) (0.259) (1.343) (0.332) 

LPIBPC 8.494*** 2.857*** 2.789* 2.804*** 

 
(2.366) (0.464) (1.334) (0.479) 

TC -0.483*** -0.481*** -0.503*** -0.471*** 

 
(0.0972) (0.125) (0.142) (0.0733) 

TAV 1.444 0.793*** 0.804*** 0.789*** 

 
(1.442) (0.153) (0.212) (0.270) 

Ldist -1.259* 0.312 - 0.317 

 
(0.735) (0.481) 

 
(0.630) 

Ling 12.51*** 3.083*** - 3.099** 

 
(3.882) (0.879) 

 
(1.169) 

Land -5.799*** -2.716*** - -2.633*** 

 
(1.611) (0.997) 

 
(1.602) 

D 2002 0.466*** 0.194*** 0.192*** 0.192*** 

 
(0.129) (0.0401) (0.0405) (0.0730) 

D 2003 2.019*** 0.669*** 0.657*** 0.661*** 

 
(0.562) (0.112) (0.109) (0.107) 

D 2004 2.631*** 0.829*** 0.812*** 0.818*** 

 
(0.752) (0.170) (0.162) (0.129) 

D 2005 2.510*** 0.819*** 0.803*** 0.810*** 

 
(0.712) (0.162) (0.157) (0.123) 

D 2006 2.434*** 0.836*** 0.820*** 0.827*** 

 
(0.668) (0.173) (0.174) (0.119) 

D 2007 3.091*** 1.096*** 1.075*** 1.085*** 

 
(0.837) (0.196) (0.199) (0.139) 

D 2008 3.595*** 1.198*** 1.173*** 1.185*** 

 
(1.019) (0.230) (0.231) (0.160) 

D 2009 3.483*** 1.143*** 1.119*** 1.130*** 

 
(1.011) (0.217) (0.219) (0.157) 

D 2010 2.958*** 1.030*** 1.010*** 1.019*** 

 
(0.868) (0.161) (0.185) (0.136) 

D 2011 3.238*** 1.089*** 1.066*** 1.077*** 

 
(0.953) (0.190) (0.209) (0.148) 

D 2012 2.523*** 0.841*** 0.823*** 0.831*** 

 
(0.771) (0.157) (0.185) (0.125) 

D 2013 2.655** 0.778*** 0.759*** 0.767*** 

 
(0.910) (0.141) (0.155) (0.135) 

D 2014 2.593** 0.785*** 0.767*** 0.774*** 

 
(0.890) (0.150) (0.166) (0.132) 

D 2015 0.946** 0.279** 0.274* 0.272*** 

 
(0.422) (0.114) (0.148) (0.0884) 

D 2016 0.882** 0.265** 0.261 0.258*** 

 
(0.393) (0.117) (0.159) (0.0884) 

Constante -72.34** -9.535 -6.487 -9.737 

  (24.76) (7.210) (24.56) (8.748) 

Efeitos fixos no tempo Sim Sim Sim Sim 

Significância dos efeitos 

fixos 
[0.000] [0.000] [0.000] [0.000] 

Teste de Hausman 
  

7.69 
 

   
[0.1038] 

 
Teste de Breusch-Pagan 

 
858.19 

  
  

[0.0000] 
  

Observações 192 192 192 192 

 

 
 

0.714 0.531 0.499 
 

Desvio padrão robusto *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

Nota: Entre parênteses encontra-se a significância 
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Tabela 4.5 - Resultados da estimação das determinantes das exportações de vinho do Porto em volume, 2001-2016 

Variáveis OLS RE FE HT 

LPIB 0.334 0.0528 -2.007* -0.085 

 
(0.305) (0.307) (0.996) (0.448) 

LPIBPC 9.095*** 1.406** 1.858* 1,426** 

 
(2.559) (0.925) (0.998) (0.767) 

TC -0.553*** -0.225** -0.224 -0,210* 

 
(0.0994) (0.0968) (0.148) (0.125) 

TAV 1.712 1.608*** 1.399*** 1.553*** 

 
(1.676) (0.159) (0.249) (0.496) 

Ldist -1.248 -0.317 - -1,298 

 
(0.807) (0.793) 

 
(0.771) 

Ling 14.20*** 1.188 - 0.810 

 
(4.191) (1.556) 

 
(1.625) 

Land -5.589*** -2,857*** - -2.696*** 

 
(1.692) (1.501) 

 
(2.006) 

D 2002 0.498** 0.121 - 0.108 

 
(0.217) (0.202) 

 
(0.134) 

D 2003 2.162*** 0.355* - 0.302 

 
(0.600) (0.195) 

 
(0.197) 

D 2004 2.848*** 0.444* - 0.373 

 
(0.803) (0.262) 

 
(0.236) 

D 2005 2.689*** 0.445* - 0.378* 

 
(0.757) (0.237) 

 
(0.226) 

D 2006 2.305** 0.188 - 0.122 

 
(0.774) (0.378) 

 
(0.218) 

D 2007 3.178*** 0.538** - 0.457* 

 
(0.911) (0.262) 

 
(0.254) 

D 2008 3.735*** 0.565* - 0.468 

 
(1.117) (0.330) 

 
(0.293) 

D 2009 3.583*** 0.482 - 0.384 

 
(1.119) (0.317) 

 
(0.288) 

D 2010 2.986** 0.464* - 0.380 

 
(0.977) (0.254) 

 
(0.248) 

D 2011 3.281** 0.471* - 0.379 

 
(1.077) (0.281) 

 
(0.269) 

D 2012 2.500** 0.297 - 0.217 

 
(0.884) (0.215) 

 
(0.227) 

D 2013 2.806** 0.334 - 0.244 

 
(0.998) (0.250) 

 
(0.245) 

D 2014 2.726** 0.332 - 0.241 

 
(0.971) (0.234) 

 
(0.240) 

D 2015 0.936* 0.0174 - -0.0425 

 
(0.446) (0.0820) 

 
(0.158) 

D 2016 0.663 -0.203 - -0.265* 

 
(0.453) (0.208) 

 
(0.157) 

Constante -85,63*** -8.684 47.23** -14.37 

 
(27.47) (8.375) (18.23) (12.15) 

Efeitos fixos no tempo Sim Sim Não Sim 

Significância dos efeitos fixos [0.000] [0.000] [0.3136] [0.000] 

Teste de Hausman 
  

12.23 
 

   
[0.0157] 

 
Teste de Breusch-Pagan 

 
499.06 

  

  
[0.000] 

  
Observações 192 192 192 192 

 

 
 

0,711 0,498 0,128 
 

Desvio padrão robusto *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

Nota: Entre parênteses encontra-se a significância  
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Considerando todo o período amostral (tabelas 4.4 e 4.5), e usando o estimador HT, a 

variável PIB per capita do país importador é estatisticamente significativa e tem um impacto 

positivo nas exportações de vinho do Porto. Ceteris paribus, o aumento de 1% no “PIB per 

capita” do país importador está associado a um aumento de 2,8% ou 1,4% das exportações de 

vinho do Porto, em valor e em volume, respetivamente. Estes resultados estão em linha com 

os estudos de Dascal et al. (2002) e Castillo et al. (2016). Dascal et al (2002) analisaram 12 

países da UE no período de 1989 e 1997 com a finalidade de identificar e avaliar os fatores 

que influenciaram o volume de vinho comercializado na UE, concluindo que o “PIB per 

capita” influencia de forma positiva a comercialização de vinho. Castillo et al. (2016) 

analisaram diversos países do mundo, no período compreendido entre 1988 e 1999 e 2000 e 

2012 (antes e durante a crise), analisando as alterações que ocorreram na dinâmica das 

exportações do vinho a nível global. Estes autores concluíram que esta variável apresenta um 

efeito positivo nas exportações de vinho nos dois períodos analisados.  

A variável taxa de câmbio nominal apresenta sinal negativo e é estatisticamente 

significativa (em valor a 1% e em volume a 10%). Quando existe uma apreciação de 1% da 

moeda do país importador (em relação ao euro), as exportações de vinho do Porto aumentam 

0,5% e 0,2% em valor e em volume, respetivamente. Este resultado está em linha com o 

estudo de Dascal et al. (2002) que analisaram os principais fatores que afetaram os fluxos do 

comércio internacional do vinho na UE, no período de 1989-1997, concluindo que a taxa de 

câmbio apresentou uma influência positiva. 

A variável “tarifa ad valorem” não apresenta o sinal esperado e é estatisticamente 

significativa. Quando a tarifa ad valorem aumenta 1% no país importador, as exportações de 

vinho do Porto aumentam aproximadamente 0,8% e 1,6%, em valor e em volume, 

respetivamente. Este resultado pode dever-se ao facto de o vinho do Porto ser um vinho muito 

globalizado e com características únicas no Mundo. Para o setor do vinho, em geral, as tarifas 

apresentam um sinal negativo tal como indica o estudo de Dal Bianco et al. (2017) e 

Raimondi et al. (2011). 

A variável “distância geográfica” não é estatisticamente significativa o que mostra que 

independentemente da distância existente entre as capitais dos países, esta não tem impacto 

nas exportações de vinho do Porto, indicando que os custos de transporte têm um papel 

limitado nas exportações de vinho do Porto.  

Quanto às variáveis dummy: a variável “partilha de uma língua comum” apresenta o 

sinal esperado, em valor e volume, e é estatisticamente significativa em valor; a variável 
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“ausência de costa marítima” apresenta o sinal esperado e é estatisticamente significativa. O 

facto de um país não ter fronteira marítima tem um impacto negativo nas exportações de 

vinho do Porto tanto em valor como em volume. Estes resultados são corroborados pelos 

estudos elaborados por: (i) Judinóva & Zentkovà (2011) avaliariam o desenvolvimento do 

comércio internacional de vinho eslovaco, para os 42 maiores importadores, no período de 

2004 a 2010, tendo verificado que a “partilha de língua comum” apresenta um impacto 

positivo nas exportações de vinho eslovaco; (iii) Balogh (2015) analisou os efeitos de 

proximidade cultural e geográfica do comércio de vinho húngaro, considerando os países 

importadores de vinho húngaro, no período compreendido entre 2000 e 2012 e observou que a 

“ausência de costa marítima” apresenta um impacto negativo nas exportações de vinho da 

Hungria.  

 

4.4.2. Por Subperíodos  

Esta subsecção analisa os efeitos que a recente crise económica e financeira pode ter 

tido nos fatores que influenciaram as exportações de vinho do Porto. Com este propósito, este 

estudo separa o período total em dois subperíodos diferentes: o subperíodo pré-crise (2001-

2008) e o subperíodo da crise (2009-2016). 

A tabela 4.6 apresenta os resultados obtidos na estimação, pelo estimador HT, em 

valor e em volume, nos dois subperíodos (subperíodo pré-crise e subperíodo crise). Os 

resultados para os outros métodos de estimação apresentam-se no apêndice (tabelas 4.A.6 a 

4.A.9). Para o estimador HT, os efeitos fixos no tempo são globalmente significativos e, por 

isso, incluímos as variáveis dummy D1 a D74 para ambos os subperíodos. A 

heterocedasticidade foi corrigida em todas as regressões utilizando um estimador robusto 

(utilizando no Stata o comando cluster).  

Os resultados da aplicação do teste de Brausch-Pagan indicaram a rejeição do modelo 

OLS. Os resultados do teste de especificação de Hausman sugeriram a aceitação do modelo 

RE (com um p-value de 20,13%), no subperíodo pré-crise, em volume, e a rejeição do modelo 

RE (com um p-value inferior a 5%), no subperíodo da crise, em valor, e no subperíodo da 

crise, em volume. 

                                                 
4 No subperíodo pré-crise: D1=2002; D2=2003; D3=2004; D4=2005; D5=2006; D6=2007;D7=2008; No subperíodo crise: D1=2010; 

D2=2011; D3=2012; D4=2013; D5=2014; D6=2015;D7=2016. 
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Como o modelo FE não faculta estimativas para os coeficientes das variáveis que não 

se alteram no tempo, o estimador HT aparenta ser o mais adequado para examinar os 

resultados da estimação. 

 

Tabela 4.6 – Resultados da estimação do modelo HT, em valor e volume, no período pré-crise e crise 

 

Valor Volume 

Variáveis Pré-crise Crise Pré-crise Crise 

LPIB 0.414 -1.924* 0.152 -1.209 

 
(0.555) (1.074) (1.754) (1.573) 

LPIBPC 6.981*** 1.190 5.067* 0.787 

 
(0.942) (1.274) (2.933) (1.934) 

TC -0.479*** -0.724*** -0.183 -0.360** 

 
(0.0824) (0.0944) (0.252) (0.157) 

TAV 1.370 0.490 0.623 1.377 

 
(5.138) (0.492) (16.18) (0.819) 

Ldist -0.735 0.890 -0.487 0.468 

 
(0.970) (2.402) (3.139) (3.333) 

Ling 10.49*** -0.444 7.289 -0.593 

 
(2.112) (4.038) (6.696) (5.677) 

Land -4.128*** -5.118 -3.167 -3.563 

 
(2.962) (5.852) (9.443) (8.248) 

D 1 0.402*** 0.107 0.284 0.104 

 
(0.0584) (0.0793) (0.179) (0.132) 

D 2 1.708*** 0.0495 1.163** 0.0476 

 
(0.179) (0.0664) (0.547) (0.110) 

D 3 2.215*** 0.0659 1.524** 0.0221 

 
(0.235) (0.102) (0.720) (0.169) 

D 4 2.118*** -0.0840 1.463** 0.0125 

 
(0.222) (0.0869) (0.679) (0.144) 

D 5 2.062*** -0.0243 1.152* 0.0425 

 
(0.211) (0.0949) (0.646) (0.157) 

D 6 2.627*** 0.108 1.743** 0.0845 

 
(0.261) (0.217) (0.799) (0.361) 

D 7 3.037*** 0.136 2.011** -0.110 

 
(0.312) (0.225) (0.955) (0.374) 

Constante -63.25*** 52.25* -43.11 33.03 

  (15.07) (29.28) (47.42) (42.43) 

Efeitos Fixos Sim Sim Sim Sim 

Significância dos efeitos fixos [0.000] [0.000] [0.000] [0.000] 

Observações 96 96 96 96 

Desvio padrão robusto *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

 Nota: Entre parênteses encontra-se a significância  

 

 A variável “PIB per capita” apresenta o sinal esperado e é estatisticamente 

significativa a 1% e 10%, em valor e em volume, respetivamente, no subperíodo pré-crise. O 

aumento de 1% do “PIB per capita” do país importador leva a um aumento de 7% e 5,1% das 

exportações de vinho do Porto, em valor e em volume, respetivamente.  

 A variável “PIB” do país importador não é estatisticamente significativa, em valor e 

em volume, nos subperíodos pré-crise e crise 
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 A variável “taxa de câmbio” apresenta sinal negativo e é estatisticamente 

significativa, em valor (1%) no subperíodo pré-crise. No subperíodo da crise apresenta sinal 

negativo e é estatisticamente significativa em valor e em volume. Esta variável apresenta um 

impacto negativo nas exportações de vinho do Porto. Assim, quando há uma apreciação de 

1% da moeda do país importador em relação ao euro, as exportações de vinho do Porto 

aumentam, em valor, 0,5% no subperíodo pré-crise e aumentam 0,7% no subperíodo da crise; 

em volume aumentam 0,4% no subperíodo da crise. 

 As variáveis “tarifas ad valorem”, “distância geográfica”, “partilha de língua 

comum” e “ausência de costa marítima” não são estatisticamente significativas nos 

subperíodos pré-crise e crise. 

  

4.5. Conclusões 

O modelo gravitacional começou a ser utilizado para explicar os fluxos de comércio 

internacional entre os países a partir da década de 60 do século passado. Apesar de ter tido 

algumas críticas relativas aos seus fundamentos teóricos, nos últimos tempos diversos autores 

apresentaram diversas formulações teóricas que suportam o modelo. Ao modelo básico, que 

tem como variáveis explicativas a distância e o PIB, vários autores foram acrescentando 

variáveis distintas, formulando-se o modelo gravitacional aumentado. Esta expansão do 

modelo fortaleceu não só a sua fundamentação teórica como também a sua fundamentação 

econométrica, tornando assim o modelo mais robusto e confiável (Nascimento & Junior, 

2013). 

O estudo empírico realizado neste capítulo aplicou o modelo gravitacional aumentado 

a fim de analisar os efeitos da recente crise económica e financeira nas determinantes das 

exportações de vinho do Porto para o período compreendido, entre 2001 e 2016, para os 12 

maiores países importadores de vinho do Porto (Alemanha, Bélgica, Brasil, Canadá, 

Dinamarca, Espanha, EUA, França, Holanda, Itália, RU e Suíça). Estimou-se um painel 

balanceado tendo como variável dependente as ”Exportações de vinho do Porto” de Portugal 

para os países importadores e como variáveis explicativas o “PIB”, o “PIB per capita”, a 

“taxa de câmbio nominal média anual”, as “tarifas ad valorem”, a “distância geográfica”, a 

“língua comum” e a “ausência de costa marítima”.  

Os resultados da estimação da equação gravitacional mostram que, no período total, as 

variáveis que influenciam positivamente as exportações de vinho do Porto, em valor e em 

volume, são o “PIB per capita”, a “partilha de língua comum” e as “tarifas ad valorem”. As 
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variáveis que influenciam de forma negativa as exportações de vinho do Porto são a “taxa de 

câmbio nominal média anual” e a “ausência de costa marítima”. Podemos também verificar 

que o “PIB” e a “distância” não influenciam as exportações de vinho do Porto. Na análise por 

subperíodos, os resultados indicam que: (i) no subperíodo pré-crise, apenas a variável “língua 

comum” apresenta uma influência positiva nas exportações de vinho do Porto, em valor. As 

variáveis que influenciam negativamente as exportações de vinho do Porto são a “taxa de 

câmbio nominal média anual” e a “ausência de costa marítima”, na estimação dos dados em 

valor. Neste período, as outras variáveis estimadas não apresentam significância estatística; 

(ii) no subperíodo da crise, o “PIB per capita” apresenta uma influência positiva, em valor, 

nas exportações de vinho do Porto. A variável “taxa de câmbio” apresenta um impacto 

negativo nas exportações de vinho do Porto, tanto em valor como em volume.  

Os resultados das estimações dividindo o período amostral no subperíodo pré-crise e 

no subperíodo de crise parecem sugerir alterações nas determinantes macroeconómicas das 

exportações de vinho do Porto. 
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5. Conclusão 

A crise económica e financeira teve um grande impacto no comércio internacional, 

sendo que entre o final do ano 2008 e o início do ano 2009, o comércio internacional sofreu 

uma quebra de aproximadamente 15%. Em 2008 a economia portuguesa entrou em recessão 

como resultado da crise económica e financeira bem como devido à existência de 

desequilíbrios macroeconómicos internos e problemas estruturais do passado. A crise de 

dívidas soberanas da área do euro agravou a situação económica e, entre maio de 2011 e 

junho de 2014, Portugal esteve sobre o Programa de Assistência Económica Financeira, tendo 

o governo português levado a cabo várias medidas de austeridade. 

Neste contexto, esta dissertação centrou-se na procura de contributos para uma melhor 

caracterização do comércio internacional de um setor estratégico para o desenvolvimento 

económico e social de Portugal e na tentativa de identificar os fatores que influenciaram as 

exportações de vinho do Porto no período que antecedeu e no período da recente crise 

económica e financeira e da subsequente crise de dívida soberana. Na pesquisa que 

realizámos verificou-se existir uma escassez de estudos sobre o impacto da crise financeira no 

comércio internacional de vinho e não temos conhecimento de investigações anteriores sobre 

o impacto das crises nas exportações de vinho do Porto. 

Na primeira parte deste estudo, a análise da produção, consumo e comércio mundial, 

para os 12 maiores países importadores de vinho do Porto (Alemanha, Bélgica, Brasil, 

Canadá, Dinamarca, EUA, Espanha, França, Holanda, Itália, RU e Suíça) permite concluir 

que, em 2014: (i) relativamente à produção mundial de vinho, destacam-se a França, a Itália e 

a Espanha, representando, respetivamente, 17%, 16% e 15% da produção mundial de vinho; 

(ii) os EUA, a França e a Alemanha apresentam-se como os maiores países consumidores de 

vinho a nível mundial, representando 13%, 12% e 9%, respetivamente; (iii) quanto às 

exportações mundiais, em volume, os maiores países exportadores são a Espanha (22%), a 

Itália (20%) e a França (14%); e (iv) a Alemanha, o RU e os EUA, são os países que 

apresentam maiores importações de vinho, com quotas de, respetivamente, 15%, 13% e 11% 

das importações mundiais. 

Complementarmente podemos concluir que o setor do vinho do Porto é relevante para 

a economia portuguesa, uma vez que as exportações de vinho do Porto representam, em valor, 

aproximadamente 42% das exportações de vinho português, e representam, em valor, 0,7% 

das exportações portuguesas de bens. Os cinco países que apresentam maiores importações de 
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vinho do Porto, em 2016, eram a França (24%), RU (15%), Holanda (14%), EUA (11%) e 

Bélgica (10%). Relativamente à evolução das exportações de vinho do Porto: (i) no 

subperíodo pré-crise (2001-2008), podemos concluir que os cinco maiores importadores de 

vinho do Porto apresentavam taxas de crescimento médias anuais das importações de vinho 

do Porto, em valor, negativas com exceção da Bélgica. e (ii) no subperíodo da crise (2009-

2016) o RU, a Holanda e os EUA apresentavam taxas de crescimento médias anuais das 

importações de vinho do Porto positivas, enquanto que a França e a Bélgica registavam taxas 

de crescimento médias anuais das importações de vinho do Porto negativas, de -2,2% e -3,3%, 

respetivamente. Assim, é possível concluir que as exportações aumentaram mais em valor do 

que aumentaram em volume, significando assim que o vinho do Porto está a ser exportado 

com mais valor. 

Na segunda etapa deste estudo analisou-se o efeito da recente crise económica e 

financeira nas dinâmicas das exportações de vinho do Porto, usando o modelo gravitacional. 

O modelo gravitacional é uma abordagem amplamente utilizada para analisar e prever as 

variáveis económicas, em particular, os fluxos do comércio internacional. O modelo 

gravitacional pode ser derivado de diferentes modelos estruturais como o modelo de Ricardo, 

o modelo de Heckscher-Ohlin e a nova teoria do comércio. De acordo com o modelo 

gravitacional base do comércio internacional, as exportações entre dois países são função da 

“massa” económica (medida pelo PIB e PIB per capita) dos dois países e função negativa da 

distância entre ambos.  

Neste trabalho foi estimada uma versão aumentada do modelo gravitacional usando o 

estimador de Hausman-Taylor, o qual permite ultrapassar problemas de endogeneidade e ter 

em consideração as variáveis que não variam no tempo. A estimação foi realizada para os 12 

principais destinos das exportações de vinho do Porto, utilizando como variáveis dependentes 

a dimensão do país (PIB), o poder de compra (PIB per capita), a taxa de câmbio nominal 

média anual, as tarifas ad valorem, a distância entre as capitais, a língua comum e a ausência 

de fronteira marítima do país. 

Os resultados da estimação da equação gravitacional para o período de 2001 a 2016 

revelam que, em linha com os trabalhos anteriores sobre o comércio internacional de vinho 

(Dascal et al., 2002 e Castillo et al., 2016), o poder de compra do país importador influencia 

positivamente a procura internacional de vinho do Porto, posicionando-o como um bem de 

luxo, apresentando uma elasticidade rendimento superior a um. A partilha de uma língua 

comum tem um efeito muito positivo nas exportações de vinho do Porto, em conformidade 
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com os resultados obtidos no estudo para o comércio internacional de vinho de Dal Bianco et 

al., (2017). A taxa de câmbio tem um impacto negativo nas exportações de vinho do Porto. 

Quando existe uma depreciação de 1% da moeda do país importador (em relação ao euro), as 

exportações de vinho do Porto diminuem 0,5% e 0,2% em valor e em volume, 

respetivamente. A tarifa não apresenta o sinal esperado e é estatisticamente significativa. Este 

resultado pode dever-se ao facto de o vinho do Porto ser um vinho muito globalizado e com 

características únicas no Mundo. O facto de não haver costa marítima é uma barreira ao 

comércio de vinho do Porto. Em contraste com o modelo gravitacional básico, a distância 

parece não influenciar as exportações de vinho do Porto, facto que pode ser explicado pela 

natureza específica do vinho do Porto e pela longa tradição (cerca de três séculos) deste 

produto nos mercados internacionais. 

Em relação aos resultados por subperíodos, no subperíodo pré-crise, em valor, 

concluímos que o PIB per capita e a língua comum tem um impacto positivo nas exportações 

de vinho do Porto, enquanto que a taxa de câmbio e a ausência de costa marítima tem uma 

influência negativa nas exportações de vinho do Porto. No subperíodo da crise concluímos 

que a taxa de câmbio tem um impacto negativo nas exportações de vinho do Porto. 

No sentido de assumir uma posição de destaque no mercado, deverá apostar-se cada 

vez mais na promoção e desenvolvimento da imagem do vinho do Porto nos mercados 

externos, promovendo a identidade da região, das castas, dos métodos de vinificação, da 

cultura, da paisagem, das tradições na produção, a qualidade e o enoturismo. O vinho do 

Porto deverá procurar mercados internacionais onde o produto é mais valorizado, permitindo-

lhe obter mais-valias inexistentes no mercado nacional. Os resultados obtidos nesta 

dissertação apontam uma necessidade de diversificar e explorar novos mercados para o vinho 

do Porto. É necessário apostar em mercados com menor quota de exportação, por exemplo, na 

Dinamarca que apresenta no subperíodo da crise uma taxa de crescimento média anual de 

6,4%, sendo que este país se apresenta no sexto lugar dos maiores importadores de vinho do 

Porto. 

Para finalizar, não poderíamos deixar de apontar alguns pontos que poderão ser 

utilizados numa investigação futura. Um dos pontos mais relevantes será a análise de um 

período mais amplo, que não foi possível devido à inexistência de dados de todas as variáveis 

utilizadas no modelo para o conjunto de países analisados. Este estudo poderá também ser 

alargado à estimação por categorias de vinho do Porto e até mesmo estendida a outros tipos de 

vinho e ao vinho português na generalidade. Outra pista para investigação futura poderá 
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centrar-se na inserção de novas variáveis explicativas, como por exemplo a taxa de câmbio 

real, a comunidade migrante, o consumo de álcool, a fim de testar, através de estimação, se 

influenciam as exportações de vinho do Porto. 



 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Referências 

Bibliográficas 





 

73 

 

 Referência Bibliográfica 

Referências bibliográficas 

 

Abiad, A., Dell’Ariccia, G. & Li, B. (2014). What Have We Learned about Creditless 

Recoveries?, In: Claessens, S., Kose, M., Laeven, L. & Valencia, F. (eds.). Financial Crises, 

Consequences, and Policy Responses. Cap. 10, Internacional Monetary Found, Washington, 

USA. 

 

Abrams, R. (1980). International trade flows under flexible exchange rates. Economic 

Review, 65(3), 3-10. 

 

Agostino, M., & Trivieri, F. (2014). Does trade credit play a signalling role? Some evidence 

from SMEs microdata. Small Business Economics, 42(1), 131-151. 

 

Aguiar, A., & Lopes, T. (2000). A Marca e a Internacionalização do Vinho do Porto. Douro-

Estudos e Documentos, 5(9), 121-143. 

 

Alessandria, G., Kaboski, J. , & Midrigan, V. (2010). The great trade collapse of 2008–09: An 

inventory adjustment?. IMF Economic Review, 58(2), 254-294. 

 

Alves, M. (1969). Algumas aplicações de modelos gravitacionais ao caso português. Análise 

Social, 763-779. 

 

Amiti, M. & Weinstein, D. (2009). Exports and Financial Shocks, The Quarterly Journal of 

Economics, 126(4), 1841-1877. 

 

Anderson, J. (1979). A theoretical foundation for the gravity equation. The American 

Economic Review, 69(1), 106-116. 

 

Anderson, J., & Wincoop, E. (2001). Borders, trade and welfare. NBER, Working Paper Nº 

8515. 

 

Anderson, J., & Wincoop, E. (2003). Gravity with gravitas: a solution to the border 

puzzle. The American Economic Review, 93(1), 170-192. 

 

Anderson, J., & Yotov, Y.  (2016). Terms of trade and global efficiency effects of free trade 

agreements, 1990–2002. Journal of International Economics, 99, 279-298. 

 

Anderson, K., & Nelgen, S. (2011). What’s the Appropriate Agricultural Protection 

Counterfactual for Trade Analysis?. Unfinished Business? The WTO’s Doha Agenda, 351. 
 

Antonucci, D., & Manzocchi, S. (2006). Does Turkey have a special trade relation with the 

EU?: A gravity model approach. Economic Systems, 30(2), 157-169. 

 

Auboin, M. (2009). Restoring Trade Finance: What the G20 Can Do. In: Baldwin, R. & 

Evenett, S. (eds.). The Collapse of Global Trade, Murky Protectionism, and the Crisis: 

Recommendations for the G20. Center for Economic Policy Research: London, UK. 

 

Baier, S., & Bergstrand, J. (2007). Do free trade agreements actually increase members' 

international trade?. Journal of International Economics, 71(1), 72-95. 



 

74 

 

 A influência das crises nas exportações de vinho do Porto 

Baier, S., & Bergstrand, J. (2007). Do free trade agreements actually increase members' 

international trade?. Journal of International Economics, 71(1), 72-95. 

 

Baldwin, R. (2009). The Great Trade Collapse: Causes, Consequences and Prospects. CEPR, 

London, UK. 

 

Balogh, J. (2015). Investigating the effect of geographical distances and cultural proximity on 

the Hungarian wine trade. Society and Economy in Central and Eastern Europe, 37(4), 513-

529. 

 

Baltagi, H. (2008). Econometric analysis of panel data. John Wiley & Sons, Canadá. 

 

Bayar, G. (2017). Estimating export equations: a survey of the literature. Empirical 

Economics, 1-44. 

 

Behrens, K., Corcos, G., & Mion, G. (2013). Trade crisis? What trade crisis?. Review of 

Economics and Statistics, 95(2), 702-709. 

 

Berkmen, P., Gelos, G., Rennhack, R. & Walsh, J. P. (2010). DiUerential Impact Finance & 

Development, 47(1), 29–31. 

 

Berensmann, K. & Brandi, C. (2011). The Financial Crisis and International Trade – The 

Consequences for Developing Countries. Briefing Paper 13/2011 in https://www.die-

gdi.de/briefing-paper/article/the-financial-crisis-and-international-trade-the-consequences-for-

developing-countries. 

 

Bergstrand, J. (1989). The Generalized Gravity Equation, Monopolistic Competition, and the 

Factor-Proportions Theory in International Trade. The Review of Economics and 

Statistics, 71(1), 143-153. 

 

Berman, N. & Martin, P. (2013). The Vulnerability of Sub-Saharan Africa to the Financial 

Crisis: The Case of Trade. IMF Economic Review, 60(3), 329-364. 

 

Bernard, A., Jensen, B., Redding, S., Schott, P. (2009). The Margins of US Trade. American 

Economic Review Papers and Proceedings 99(2), 487493. 

 

Bouet, A., Emlinger, C., & Lamani, V. (2017). What determines exports of luxury products? 

The case of Cognac. Journal of Wine Economics, 12(1), 37-58. 

 

Bougheas, S., Demetriades, P., & Morgenroth, E. (1999). Infrastructure, transport costs and 

trade. Journal of International Economics, 47(1), 169-189. 

 

Bricogne, J., Fontagne, L., Gaulier, G., Taglioni, D. & Vicard, V. (2009). Firms and the 

Global Crisis: French Exports in the Turmoil. Journal of Internacional Economics, 87(1), 

134-146. 

 

Castillo, J., Villanueva, E., & García‐Cortijo, M. (2016). The International Wine Trade and Its 

New Export Dynamics (1988–2012): A Gravity Model Approach. Agribusiness, 32(4), 466-

481. 



 

75 

 

 Referência Bibliográfica 

Cheng, I. & Wall, H. (2005). "Controlling for heterogeneity in gravity models of trade and 

integration," Review, Federal Reserve Bank of St. Louis, 49-63. 

 

Choi, C., & Yi, H. (2009). The effect of the internet on economic growth: Evidence from 

cross-country panel data. Economics Letters, 105(1), 39-41. 

 

Chor, D. & Manova, K. (2010). Off the Cliff and Back? Credit Conditions and International 

Trade During the Global Financial Crisis. NBER Working Paper Nº 16174, Cambridge, MA. 

 

Dal Bianco, A., Estrella-Orrego, M., Boatto, V., Gennari, A. (2017). Is Mercosur promoting 

trade? Insights from Argentinean wine exports. Spanish Journal of Agricultural Research, 

15(1), 0108. 

 

Dascal, D., Mattas, K., Tzouvelekas, V. (2002). An analysis of EU wine trade: a gravity 

model approach. International Advances in Economic Research, 8(2), 135-147. 

 

Ricardo, D. (1817). The Principles of Political Economy and Taxation. John Murray, London. 

 

De Blasi, G., Seccia, A., Carlucci, D., Santeramo, F. (2007). Analysis of Italian high quality 

wine exports using the gravity model approach. International Marketing and International 

Trade of Quality Food Products, 379. 

 

De Oliveira, A., & Galdino, M. (2010). Um ano após a crise: os impactos nas negociações 

internacionais. Revista USP, (85), 16-29.  

 

Deardorff, A. (1998). Determinants of bilateral trade: does gravity work in a neoclassical 

world?. The Regionalization of the World Economy. Frankel, University of Chicago Press, 

Chicago/London, 7-31. 

 

Eaton, D., Rama, J., Singhal, S. (2010). Magnetic bearing applications & economics. 

In Petroleum and chemical industry conference (PCIC), 2010 record of conference papers 

industry applications society 57th annual, 1-9. 

 

Freund, C. (2009). Demystifying the Collapse of Trade. VoxEU.Org, Books. 

 

Grossman, G., & Helpman, E. (1990). Trade, innovation, and growth. The American 

economic review, 80(2), 86-91. 

 

Hausman, J. & Taylor, W. (1981). Panel data and unobserved individual effects. 

Econometrica, 49(6), 1377–1398. 

 

Heckman, J. (1979). Sample selection bias as a specification error. Econometrica, 47(1), 777-

780. 

 

Heckscher, F., & Ohlin, B. (1991). Heckscher-Ohlin Trade Theory. The MIT Press, 

Cambridge. 

 

Helpman, E., & Krugman, P. (1985). Market structure and foreign trade: Increasing returns, 

imperfect competition, and the international economy. The MIT Press, Cambridge. 



 

76 

 

 A influência das crises nas exportações de vinho do Porto 

Hsiao, C. (1986). Analysis of Panel Data. Econometric Society Monographs. Cambridge 

University Press, New York. 

  

Hsiao, C. (2007). Panel data analysis—advantages and challenges. IEPR Working Papers 

49(6), 1-22. 

 

Iacovone, L. & Zavacka, V. (2009). Banking Crises and Exports: Lessons from the Past. 

World Bank Policy Research Paper Nº 5016. 

 

Jayasinghe, S., & Sarker, R. (2008). Effects of regional trade agreements on trade in agrifood 

products: evidence from gravity modeling using disaggregated data. Applied Economic 

Perspectives and Policy, 30(1), 61-81. 

 

Jayme, F. (2003). Comércio internacional e crescimento econômico. In: Ferraz, J, Crocco, M. 

& Elias (eds). Liberalização econômica e desenvolvimento: modelos, políticas e restrições. 

São Paulo: Futura. 

 

Johnson, H. (1989). Vintage: The Story of Wine. Simon and Schuster, New York. 

 

Judinová, E., & Zentková, I. (2011). Analysis of the Slovak wine exports by gravity 

model. Scientific journal for economics and informatics in agriculture, 9(2), 3-21. 

 

Konon, A. (2012). Direct and Indirect Crisis Effects on International Trade or: Is There a 

Chance to Employ an Income Stimulus to Stimulate Exports?. University Library of Munich, 

Germany. 

 

Koo, W., Karemera, D., Taylor, R. (1994). A gravity model analysis of meat trade 

policies. Agricultural Economics, 10(1), 81-88. 

 

Krugman, P. (1979). Increasing returns, monopolistic competition, and international trade, 

Journal of International Economics, 9(4), 469–479. 

 

Krugman, P. (1988). Financing vs. forgiving a debt overhang. Journal of development 

Economics, 29(3), 253-268. 

 

Levchenko, A., Lewis, L., & Tesar, L. (2010). The Collapse of International Trade During the 

2008-2009 Crisis: In Search of the Smoking Gun. IMF Economic Review, 58(2), 214-253. 

 

Linder, S. (1961). An essay on trade and transformation. John Wiley and Sons, New York. 

 

Linnemann, H. (1966). An econometric study of world trade flows. North Holland, 

Amsterdam. 

 

Lombardi, P., Dal Bianco, A., Freda, R., Caracciolo, F., Cembalo, L. (2016). Development 

and trade competitiveness of the European wine sector: A gravity analysis of intra-EU flows. 

Wine Economics and Policy, 5(1), 50-59. 

 



 

77 

 

 Referência Bibliográfica 

Loureiro, Norberto Celestino Vasques (2011) - O posicionamento da marca vinho do Porto no 

panorama nacional. Bragança: Escola Superior de Tecnologia e Gestão. Dissertação de 

Mestrado em Gestão das Organizações – Ramo de Gestão de Empresas. 

 

Lukacs P. (2012). Inventing Wine: A New History of One of the World's Most Ancient 

Pleasures. WW Norton & Company, New York. 

 

Ma, Z. & Cheng, L. (2005). The effects of financial crises on international trade. In 

International Trade in East Asia, NBER Working Paper Nº14, 253-286. 

 

Martins, C. (1990). Memória do vinho do Porto. Instituto de Ciências Sociais – Universidade 

de Lisboa. 

 

McCallum, J. (1995). National borders matter: Canada-US regional trade patterns. The 

American Economic Review, 85(3), 615-623. 

 

McCombie, J., & Thirlwall, A. (1999). Growth in an international context: a Post Keynesian 

view. Deprez, J. and Harvey, J. (Eds). Foundations of International Economics: Post 

Keynesian Perspectives. London, Routledge. 

  

McKibbin, W., & Stoeckel, A. (2009). The potential impact of the global financial crisis on 

world trade. World Bank Policy Research Working Paper Nº 5164. 

 

Mellor, J. (1964). Tinbergen, Jan, Shaping the World Economy: Suggestions for an 

International Economic Policy, New York, Journal of Farm Economics, 271-273. 
 

Miralles, C., Moretto, L., Schmitt, V., (2008). Gestão de Marcas e Arranjos Produtivos. 

Comportamento Organizacional e Gestão, 14, 85-95. 

 

Moreira, V. (1998). O Governo de Baco: A organização institucional do Vinho do Porto. 

Porto: Edições Afrontamento. 

 

Nascimento, F., & Júnior, D. (2013). A Evolução do Modelo Gravitacional na Economia. 

Saber Humano: Revista Científica da Faculdade Antonio Meneghetti, 3(4), 131-142. 

 

Nino, T. (2017). Global financial crisis of the XXI century and its impact on the world 

economy: problems, analysis, experience. International Journal of Innovative Technologies in 

Economy, 6 (12). 

 

Pellechia T. (2006), Wine: The 8,000-Year-Old Story of the Wine Trade. Thunder's 

Mouth Press, New York. 

 

Pereira, G. (1991). O Douro e o vinho do Porto: de Pombal a João Franco. Porto: Edições 

Afrontamento. 

 

Pinilla, V., & Serrano, R. (2008). The agricultural and food trade in the first globalization: 

Spanish table wine exports 1871 to 1935–a case study. Journal of Wine Economics, 3(2), 132-

148. 

 



 

78 

 

 A influência das crises nas exportações de vinho do Porto 

Pöyhönen, P. (1963). A tentative model for the volume of trade between 

countries. Weltwirtschaftliches Archiv, 93-100. 

 

Raimondi, V., & Olper, A. (2011). Trade elasticity, gravity and trade liberalisation: evidence 

from the food industry. Journal of Agricultural Economics, 62(3), 525-550. 

 

Rodrik, D. (1999). Democracies pay higher wages. The Quarterly Journal of 

Economics, 114(3), 707-738. 

 

Seccia, A., Carlucci, D., Santeramo, F. (2009). Exports of Italian high quality wine: new 

empirical evidence from a gravity-type model. International marketing and trade of quality 

food products, 15-29. 

 

Simpson J. (2011), Creating Wine: The Emergence of a World Industry, 1840-1914. 

Princeton University Press, Princeton. 

 

Soloaga, I., & Wintersb, L. (2001). Regionalism in the nineties: What effect on trade?. The 

North American Journal of Economics and Finance, 12(1), 1-29. 

 

Srinivasan, T., & Bhagwati, J. (2001). Outward-orientation and development: are revisionists 

right?. In: Lal, D. & Snape, R. (eds.). Trade, development and political economy. Palgrave 

Macmillan, London, 3-26. 

 

Summary, R. (1989). A political-economic model of US bilateral trade. The Review of 

Economics and Statistics, 179-182. 

 

Tinbergen, J., & Hekscher, A. (1962). Shaping the World Economy. Suggestions for an 

International Economic Policy, Twentieth Century Fund. 

 

Ülengin, F., Çekyay, B., Palut, P. P, Ülengin, B., Kabak, Ö., Özaydın, Ö., Ekici, Ş. (2015). 

Effects of quotas on Turkish foreign trade: A gravity model. Transport Policy, 38, 1-7. 

 

Unwin T. (1991). Wine and the Vine: An Historical Geography of Viticulture and the 

Wine Trade. Routledge, London and New York. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Apêndice 
 





 

81 

 

 Apêndice 

Apêndice 

 

Tabela 4.A.1 - Matriz de correlações do período de 2001-2016 

  PIB PIBPC TC TAV Dist Ling Land DTAV 

PIB 1.0000               

                  

PIBPC 0.0221 1.0000             

  (0.7605)               

TC -0.1866 0.1498 1.0000           

  (0.0095) (0.0381)             

TAV -0.0497 -0.3922 0.1122 1.0000         

  (0.4940) (0.0000) (0.1214)           

Dist 0.4434 -0.3207 0.1853 0.7210 1.0000       

  (0.0000) (0.0000) (0.0101) (0.0000)         

Ling -0.0558 -0.6389 0.1917 0.6902 0.6687 1.0000     

  (0.4422) (0.0000) (0.0077) (0.0000) (0.0000)       

Land -0.1703 0.5670 -0.0623 -0.0576 -0.1782 -0.0909 1.0000   

  (0.0182) (0.0000) (0.3908) (0.4275) (0.0134) (0.2098)     

Nota: Entre parênteses encontra-se a significância 

 
Tabela 4.A.2 - Matriz de correlações do período pré-crise (2001-2008) 

  PIB PIBPC TC TAV Dist Ling Land DTAV 

PIB 1.0000               

                  

PIBPC 0.0217 1.0000             

  (0.8340)               

TC -0.2044 0.1720 1.0000           

  (0.0458) (0.0938)             

TAV -0.0838 -0.3221 0.0779 1.0000         

  (0.4171) (0.0014) (0.4504)           

Dist 0.4319 -0.3382 0.1807 0.7700 1.0000       

  (0.0000) (0.0008) (0.0781) (0.0000)         

Ling -0.0694 0.0695 0.1874 0.5687 0.6687 1.0000     

  (0.5019) (0.0000) (0.0675) (0.0000) (0.0000)       

Land -0.1728 0.5450 -0.0374 0.0774 -0.1782 -0.0909 1.0000   

  (0.0923) (0.0000) (0.7178) (0.4536) (0.0824) (0.3784)     

Nota: Entre parênteses encontra-se a significância 
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Tabela 4.A.3 - Estatísticas descritivas do período pré-crise (2001-2008) 

Variável Unidade Média Desvio Padrão Min Max Observações 

Expe Milhões de Euros 27287317,24 26626430,50 2003850,00 100093729,11 96 

Exp Hectolitros 63613,02 76132,49 1269,80 287489,00 96 

PIB  Milhões de Euros 2208876645907,26 3092407452985,62 227188511434,81 14346615508408,80 96 

PIBPC Euros 36448,70 13225,70 7284,89 75804,32 96 

TC Moeda Local vs Euro 1,77 1,81 0,62 7,46 96 

TAV Percentagem 6 11 0 35 96 

Dist Quilómetros 2817,86 2025,86 500,92 7287,52 96 

Ling Português=1; Dif.=0 - - 0,00 1,00 96 

Land Front.Mar=1; Dif.=0 - - 0,00 1,00 96 

 

 
Tabela 4.A.4 - Matriz de correlações do período pós-crise (2009-2016) 

  PIB PIBPC TC TAV Dist Ling Land DTAV 

PIB 1.0000               

                  

PIBPC 0.0238 1.0000             

  (0.8182)               

TC -0.1696 0.1266 1.0000           

  (0.0985) (0.2191)             

TAV -0.0041 -0.5417 0.1660 1.0000         

  (0.9685) (0.0000) (0.1060)           

Dist 0.4547 -0.3040 0.1899 0.6921 1.0000       

  (0.0000) (0.0026) (0.0639) (0.0000)         

Ling -0.0427 -0.6315 0.1959 0.9008 0.6687 1.0000     

  (0.6795) (0.0000) (0.0558) (0.0000) (0.0000)       

Land -0.1679 0.5942 -0.0872 -0.0328 -0.1782 -0.0909 1.0000   

  (0.1020) (0.0000) (0.3985) (0.7509) (0.0824) (0.3784)     

Nota: Entre parênteses encontra-se a significância 

 
Tabela 4.A.5 - Estatísticas descritivas do período pós-crise (2009-2016) 

Variável Unidade Média Desvio Padrão Min Max Observações 

Expe Milhões de Euros 24403724,35 22571244,67 2393796,00 87231070,00 96 

Exp Hectolitros 53761,26 62835,56 1349,17 239387,30 96 

PIB  Milhões de Euros 2251940552363,76 3207704934357,50 227252536198,87 15244650463041,80 96 

PIBPC Euros 34658,42 12351,30 7578,00 68447,66 96 

TC Moeda Local vs Euro 1,76 1,81 0,73 7,46 96 

TAV Percentagem 3 8 0 34 96 

Dist Quilómetros 2817,86 2025,86 500,92 7287,52 96 

Ling Português=1; Dif.=0 - - 0,00 1 96 

Land Front.Mar=1; Dif.=0 - - 0,00 1 96 
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Tabela 4.A.6 - Resultados da estimação das determinantes das exportações de vinho do Porto em valor, 2001-2008 

Variáveis OLS RE FE HT 

LPIB 0.611 0.280 1.193 0.414 

 
(0.575) (0.379) (2.540) (0.555) 

LPIBPC 12.06** 7.210*** 6.056* 6.981*** 

 
(4.845) (1.197) (3.220) (0.942) 

TC -0.619*** -0.485*** -0.492*** -0.479*** 

 
(0.180) (0.0406) (0.0478) (0.0824) 

TAV 4.035 0.927 -2.102 1.370 

 
(4.098) (3.277) (8.056) (5.138) 

Ldist -1.873 -0.822 - -0.735 

 
(1.117) (0.504) 

 
(0.970) 

Ling 19.10** 10.80*** - 10.49*** 

 
(8.353) (2.082) 

 
(2.112) 

Land -6.684** -4.687** - -4.128*** 

 
(2.266) (1.965) 

 
(2.962) 

D 2002 0.646** 0.408*** 0.391*** 0.402*** 

 
(0.251) (0.0602) (0.0749) (0.0584) 

D 2003 2.891** 1.731*** 1.667*** 1.708*** 

 
(1.175) (0.276) (0.302) (0.179) 

D 2004 3.791** 2.247*** 2.158*** 2.215*** 

 
(1.571) (0.362) (0.394) (0.235) 

D 2005 3.593** 2.149*** 2.058*** 2.118*** 

 
(1.479) (0.350) (0.391) (0.222) 

D 2006 3.452** 2.092*** 2.000*** 2.062*** 

 
(1.404) (0.364) (0.410) (0.211) 

D 2007 4.362** 2.664*** 2.550*** 2.627*** 

 
(1.761) (0.440) (0.507) (0.261) 

D 2008 5.121** 3.082*** 2.946*** 3.037*** 

 
(2.124) (0.512) (0.601) (0.312) 

Constante -114.4* -61.30*** -80.44* -63.25*** 

 
(55.80) (13.89) (40.89) (15.07) 

Efeitos fixos no tempo Sim Sim Sim Sim 

Significância dos efeitos fixos [0.000] [0.000] [0.000] [0.000] 

Teste de Hausman 
  

17,47 
 

   
[0.0016] 

 
Teste de Breusch-Pagan 

 
288,74 

  

  
[0.000] 

  
Observações 96 96 96 96 

 

 
 

0,779 0,74 0,221 
 

Desvio padrão robusto *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

Nota: Entre parênteses encontra-se a significância 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

𝑅2 𝑅2 𝑅2 



 

84 

 

 A influência das crises nas exportações de vinho do Porto 

Tabela 4.A.7 - Resultados da estimação das determinantes das exportações de vinho do Porto em volume, 2001-2008 

Variáveis OLS RE FE HT 

LPIB 0.549 -0.351 -0.932 0.152 

 
(0.653) (0.378) (3.967) (1.754) 

LPIBPC 12.70** 0.435 1.009 5.067* 

 
(5.210) (0.512) (3.572) (2.933) 

TC -0.695*** -0.302*** -0.112 -0.183 

 
(0.182) (0.115) (0.320) (0.252) 

TAV 3.637 4.17*** 4.121 0.623 

 
(4.650) (2.405) (11.30) (16.18) 

Ldist -1.709 0.854 - -0.487 

 
(1.220) (0.583) 

 
(3.139) 

Ling 21.00** -0.214 - 7.289 

 
(8.988) (0.843) 

 
(6.696) 

Land -6.555** -2.477*** - -3.167 

 
(2.291) (1.583) 

 
(9.443) 

D 2002 0.677* - - 0.284 

 
(0.331) 

  
(0.179) 

D 2003 3.024** - - 1.163** 

 
(1.265) 

  
(0.547) 

D 2004 3.997** - - 1.524** 

 
(1.693) 

  
(0.720) 

D 2005 3.762** - - 1.463** 

 
(1.592) 

  
(0.679) 

D 2006 3.314* - - 1.152* 

 
(1.523) 

  
(0.646) 

D 2007 4.437** - - 1.743** 

 
(1.898) 

  
(0.799) 

D 2008 5.247** - - 2.011** 

 
(2.299) 

  
(0.955) 

Constante -126.7* 10.13 25.79 -43.11 

 
(61.29) (7.744) (73.03) (47.42) 

Efeitos fixos no tempo Sim Não Não Sim 

Significância dos efeitos fixos [0.000] [0.1531] [0.2516] [0.000] 

Teste de Hausman 
  

5,06 
 

   
[0.2813] 

 
Teste de Breusch-Pagan 

 
138,25 

  

  
[0.000] 

  
Observações 96 96 96 96 

 

 
 

0,748 0,502 0,004 
 

Desvio padrão robusto *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

Nota: Entre parênteses encontra-se a significância 
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Tabela 4.A.8 - Resultados da estimação das determinantes das exportações de vinho do Porto em valor, 2009-2016 

Variáveis OLS RE FE HT 

LPIB 0.327 -0.732* -5.388 -1.924* 

 
(0.228) (0.442) (3.394) (1.074) 

LPIBPC 8.474*** 0.595 5.470 1.190 

 
(2.046) (0.802) (3.722) (1.274) 

TC -0.418*** -0.638*** -0.692*** -0.724*** 

 
(0.0970) (0.138) (0.102) (0.0944) 

TAV 1.317 0.560** 0.246 0.490 

 
(0.916) (0.234) (0.347) (0.492) 

Ldist -1.436* 1.199** - 0.890 

 
(0.677) (0.490) 

 
(2.402) 

Ling 12.04*** -0.579 - -0.444 

 
(3.222) (1.006) 

 
(4.038) 

Land -6.133*** -1.916 - -5.118 

 
(1.513) (1.528) 

 
(5.852) 

D 2010 -0.525** 0.0662 - 0.107 

 
(0.173) (0.0675) 

 
(0.0793) 

D 2011 -0.244* 0.0249 - 0.0495 

 
(0.134) (0.0373) 

 
(0.0664) 

D 2012 -0.959*** -0.0102 - 0.0659 

 
(0.262) (0.0846) 

 
(0.102) 

D 2013 -0.830*** -0.152** - -0.0840 

 
(0.234) (0.0758) 

 
(0.0869) 

D 2014 -0.894*** -0.108 - -0.0243 

 
(0.237) (0.0849) 

 
(0.0949) 

D 2015 -2.543*** -0.0945 - 0.108 

 
(0.549) (0.240) 

 
(0.217) 

D 2016 -2.608*** -0.0806 - 0.136 

 
(0.561) (0.242) 

 
(0.225) 

Constante -68.12*** 23.10 111.2* 52.25* 

 
(20.24) (14.58) (56.03) (29.28) 

Efeitos fixos no tempo Sim Sim Não Sim 

Significância dos efeitos fixos [0.000] [0.000] [0.0364] [0.000] 

Teste de Hausman 
  

17,5 
 

   
[0.0015] 

 
Teste de Breusch-Pagan 

 
214,98 

  

  
[0.0000] 

  
Observações 96 96 96 96 

 

 
 

0,724 0,259 0,544 
 

Desvio padrão robusto *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

Nota: Entre parênteses encontra-se a significância 
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Tabela 4.A.9 - Resultados da estimação das determinantes das exportações de vinho do Porto em volume, 2009-2016 

Variáveis OLS RE FE HT 

LPIB 0.444 -0.343 -4.396 -1.209 

 
(0.252) (0.303) (3.591) (1.573) 

LPIBPC 9.481*** -0.333 4.132 0.787 

 
(1.942) (0.524) (3.666) (1.934) 

TC -0.502*** -0.371*** -0.346** -0.360** 

 
(0.102) (0.0535) (0.113) (0.157) 

TAV 0.953 1.286*** 0.921* 1.377 

 
(0.900) (0.194) (0.449) (0.819) 

Ldist -2.188*** 1.034* - 0.468 

 
(0.665) (0.558) 

 
(3.333) 

Ling 14.14*** -1.643** - -0.593 

 
(3.063) (0.650) 

 
(5.677) 

Land -6.295*** -0.540 - -3.563 

 
(1.446) (1.474) 

 
(8.248) 

D 2010 -0.614*** - - 0.104 

 
(0.166) 

  
(0.132) 

D 2011 -0.302* - - 0.0476 

 
(0.147) 

  
(0.110) 

D 2012 -1.120*** - - 0.0221 

 
(0.257) 

  
(0.169) 

D 2013 -0.800*** - - 0.0125 

 
(0.208) 

  
(0.144) 

D 2014 -0.888*** - - 0.0425 

 
(0.217) 

  
(0.157) 

D 2015 -2.771*** - - 0.0845 

 
(0.528) 

  
(0.361) 

D 2016 -3.050*** - - -0.110 

 
(0.575) 

  
(0.374) 

Constante -85.79*** 16.59** 90.49 33.03 

 
(19.83) (8.440) (62.26) (42.43) 

Efeitos fixos no tempo Sim Não Não Sim 

Significância dos efeitos fixos [0.000] [0.5248] [0.7200] [0.000] 

Teste de Hausman 
  

10,39 
 

   
[0.0344] 

 
Teste de Breusch-Pagan 

 
154,03 

  

  
[0.0000] 

  
Observações 96 96 96 96 

 

 
 

0.746 0.352 0,225 
 

Desvio padrão robusto *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

Nota: Entre parênteses encontra-se a significância 
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