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Resumo 

 Uma gestão de curto prazo eficaz e eficiente garante às empresas uma maior capacidade 

de sobrevivência num mundo empresarial cada vez mais competitivo e desafiador, e portanto 

com grande importância na tomada das decisões operacionais e financeiras dos gestores.  

 Assim sendo, o principal objetivo desta dissertação é mostrar empiricamente em que 

medida é que a gestão de curto prazo influencia as medidas de avaliação de performance 

empresarial. Para alcançar o objetivo proposto foram utilizadas a Rendibilidade do ativo, a 

Rendibilidade dos capitais próprios e o Q de Tobin, como medidas de avaliação de performance. 

 Para a concretização deste estudo, foram utilizados dados de empresas portuguesas e 

espanholas, as quais estão cotadas na Euronext Lisbon e na Bolsa de Madrid, respetivamente, 

resultando assim numa amostra final de 106 empresas. A metodologia utilizada para testar as 

hipóteses formuladas foi a metodologia de dados em painel dinâmicos (com GMM system) para 

um período compreendido entre 2010 e 2016. 

 Os resultados obtidos nesta investigação demonstram, de uma forma geral, que existem 

diferenças significativas nos determinantes da performance consoante as amostras utilizadas, 

sejam elas a amostra da Península Ibérica, a amostra de Espanha ou a amostra de Portugal. 
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Abstract 

An effective and efficient Working Capital Management ensures companies a greater 

ability to survive in an increasingly competitive and challenging business world and therefore 

plays a key role in the manager’s operational and financial decisions. 

Thus, the main objective of this dissertation is to show empirically the extent to which 

Working Capital Management influences the measures of business performance evaluation. In 

order to achieve the proposed objective, the Return on assets, Return on equity and Tobin´s Q 

were used as measures of performance. 

For this study, data from Portuguese and Spanish companies were used, which are listed 

on Euronext Lisbon and on the Madrid Stock Exchange, respectively, resulting in a final sample 

of 106 companies. The methodology used to test the hypotheses formulated was dynamic panel 

data methodology (with GMM system) for a period between 2010 and 2016. 

The results obtained in this research show, in a general way, that there are significant 

differences in the determinants of performance depending on the samples used, whether they 

are the Iberian Peninsula sample, the Spanish sample or the Portuguese sample. 
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1. Introdução 

A literatura existente na área das Finanças Empresariais, tem sido direcionada para a 

gestão de longo prazo, mais propriamente para questões relacionadas com investimentos (Weill, 

1992), estrutura de capital (Berger & Di Patti, 2006), dividendos (Amidu, 2007) e avaliação das 

empresas (Konar & Cohen, 2001). 

Contudo, cada vez mais as empresas atribuem maior ênfase ao impacto que a gestão de 

curto prazo possa ter na performance empresarial, isto porque, grande parte dos saldos das 

contas que são apresentados na contabilidade diz respeito a investimentos e a recursos de curto 

prazo (García-Teruel & Martínez-Solano, 2007). Uma vez que, o principal objetivo dos gestores 

passa por maximizar a riqueza e o valor das empresas, este objetivo apenas é alcançado através 

de uma gestão equilibrada dos ativos correntes e não correntes. 

Isto mesmo é corroborado por Deloof (2003), ao sugerir que os gestores devem 

percecionar um equilíbrio entre cada componente da gestão de curto prazo, de modo a 

conseguirem maximizar o valor da empresa e, consequentemente, garantir maior performance. 

Este autor defende que a maneira como as empresas gerem os seus ativos e passivos correntes, 

tem um impacto significativo na rendibilidade. 

As empresas, para criarem valor para o acionista através de uma boa gestão de longo 

prazo, não devem menosprezar a gestão de curto prazo, uma vez que a gestão do circulante e 

das necessidades de fundo de maneio para além de melhorarem a performance empresarial de 

curto prazo, podem contribuir de forma positiva para incrementarem a performance das 

empresas numa perspetiva de longo prazo. Caso contrário, os seus gestores podem deparar-se 

com problemas graves nas suas decisões financeiras, sendo que no pior dos cenários podem 

conduzir as empresas à falência. 

Nos últimos anos, e decorrente do aumento da competitividade entre as empresas, a 

gestão dos ativos correntes como auxiliar na procura de uma maior rendibilidade, tem sido alvo 

do interesse da Academia (Jose, Lancaster, & Stevens, 1996; Shin & Soenen, 1998; Lazaridis 

& Tryfonidis, 2006; Baños-Caballero, García-Teruel, & Martínez-Solano, 2012). 

Um leque bastante alargado de autores (como por exemplo, Shin & Soenen, 1998;  

Deloof, 2003;  Baños-Caballero et al., 2012; Pais & Gama, 2015) consideram que o Ciclo de 

Conversão de Caixa (CCC) é uma das medidas da gestão de curto prazo mais importantes e, 

por isso, das mais usadas para estudar esta temática, sendo que nos seus estudos medem o 

impacto que esta variável apresenta no desempenho das empresas. Assim sendo, o Ciclo de 

Conversão de Caixa assume um papel de relevância no presente estudo, uma vez que se 
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considera que esta variável engloba um conjunto de fatores preponderantes para a gestão de 

curto prazo e sobrevivência das empresas. Esses fatores podem ser traduzidos em três conceitos, 

Prazo médio de recebimentos (PMR), prazo médio de pagamentos (PMP) e prazo médio de 

stockagem (PMS). Embora na literatura não exista consenso relativamente ao impacto que o 

CCC apresenta na performance das empresas, a grande maioria encontra uma relação negativa 

entre as duas variáveis em causa, destacando-se estudos de García-Teruel e Martínez-Solano 

(2007) e Pais e Gama (2015). 

Desta forma, no presente trabalho, será investigada a relação que a gestão de curto prazo 

apresenta na performance da empresa, entendendo a performance financeira medida através da 

ROA (Rendibilidade dos Ativos ou Return on Assets), da ROE (Rendibilidade dos Capitais 

Próprios ou Return on Equity) e do Q de Tobin, sendo que estas variáveis serão testadas em três 

amostras, designadamente a Amostra da Península Ibérica, a Amostra de Espanha e a Amostra 

de Portugal. Neste âmbito, o presente trabalho tem como objetivo analisar o impacto que a 

gestão de curto prazo apresenta na performance das empresas Ibéricas. Para tal serão levantadas 

algumas hipóteses de acordo com a literatura existente e que se pretendem corroborar, de forma 

a perceber quais são as variáveis determinantes na explicação da performance empresarial. 

Especificamente serão usadas como variáveis explicativas, o Ciclo de Conversão de Caixa 

(CCC), PMR, PMS e PMP e a Liquidez Geral (LG). O endividamento, dimensão das empresas 

e tangibilidade dos ativos serão usadas como variáveis de controlo. 

Adicionalmente, pretende-se aumentar a literatura relativa à temática abordada ao longo 

desta dissertação, visto que este assunto ainda é pouco debatido e discutido. Depois da crise do 

ano de 2008 a gestão de curto prazo assumiu maior preponderância, e, consequentemente, 

aumentou o número de estudos publicados relativamente à Gestão de Curto Prazo (Singh & 

Kumar, 2014).  

Deste modo, o estudo será direcionado para grandes empresas de Portugal e de Espanha, 

cotadas nas Bolsas de Valores correspondentes, para o período compreendido entre 2010 e 

2016. A amostra final resultou em 106 empresas, originando um total de 660 observações. De 

uma forma geral os resultados obtidos mostram, para as várias subamostras usadas, que existe 

uma relação significativa entre as decisões de gestão de curto prazo e as medidas de avaliação 

da performance das empresas. 

O estudo está organizado da seguinte forma: no capítulo 2 são apresentadas as medidas 

tradicionais de avaliação de performance, de acordo com a revisão de literatura existente e, em 

conformidade, são colocadas as hipóteses. No capítulo 3, apresenta-se a Metodologia referente 
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ao estudo. No quarto capítulo serão apresentados e discutidos os resultados obtidos. No último 

capítulo apresentam-se as conclusões do estudo, bem como algumas limitações e sugestões para 

futuros estudos relacionados com este tema. 
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2. Revisão de Literatura e Hipóteses 

2.1. Medidas Tradicionais de Avaliação de Performance 

 Na literatura financeira existem diversas medidas de avaliação da performance 

empresarial. Algumas dessas medidas têm sido mais consensuais e por isso são designadas por 

medidas tradicionais (Zeitun & Tian, 2014). 

As medidas de avaliação de desempenho podem ser de carácter financeiro ou de carácter 

operacional. Segundo Chakravarthy (1986), o desempenho financeiro refere-se à maximização 

dos lucros e à maximização dos benefícios dos acionistas. 

 Por sua vez, o desempenho operacional, foca-se em medidas puramente operacionais, 

mas que naturalmente levam ao desempenho financeiro, sendo o caso do crescimento das 

vendas e o crescimento da participação de mercado (Hofer & Sandberg, 1987). 

Deste modo, o facto de não existir uma medida de desempenho específica que garanta 

maior eficácia e eficiência do que as restantes medidas, leva a que no presente estudo, sejam 

usadas três medidas de avaliação de performance, mais propriamente a Rendibilidade do Ativo 

(ROA), a Rendibilidade dos Capitais Próprios (ROE) e o Q de Tobin. A escolha destas três 

medidas de avaliação de performance é explicada pelo facto de a literatura analisada optar em 

grande parte por estas medidas de avaliação, ao mesmo tempo que permitem perceber se há 

diferenças significativas nos determinantes da performance das empresas usando indicadores 

baseadas na contabilidade (ROA e ROE) ou no mercado (Q de Tobin). 

A medida de performance ROA é para muitos estudiosos considerada como uma das 

medidas mais úteis para testar a performance da empresa (Abdel Shahid & Shahira, 2003; Long 

& Ravenscraft, 1984). No entanto, a par desta medida operacional, existem outras que 

tradicionalmente têm sido usadas na avaliação do desempenho como sendo o caso da ROE e 

do Q de Tobin (Mohamad e Saad, (2010); Muritala, (2012); Pouraghajan, Malekian, 

Emamgholipour, Lotfollahpour, e Bagheri, (2012)). 

 Seguidamente serão apresentadas, em detalhe, as três medidas de avaliação de 

performance a usar ao longo do estudo. 

 

2.1.1. ROA - Return on Assets 

  A ROA é uma medida usada nas empresas, com o propósito de medir a capacidade que 

os ativos da empresa têm para gerar retorno, independentemente do financiamento desses ativos 

(Selling & Stickney, 1989). Trata-se de uma medida operacional e portanto independente da 
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estrutura de capital usada por qualquer empresa podendo mesmo ser aplicada na comparação 

do desempenho entre empresas do mesmo setor. 

 Segundo Neves (2003), a ROA é considerada como uma medida eficiente de gestão, 

devido ao facto de mostrar a capacidade da empresa em gerar resultados para colmatar os 

recursos colocados à disposição pelos acionistas e credores. 

 Deste modo, quanto maior for o valor apresentado pela ROA, melhor o seu desempenho 

operacional, uma vez que a empresa está a obter um maior retorno com menor investimento. 

 

2.1.2. ROE - Return on Equity 

A Rendibilidade dos Capitais Próprios (ROE) revela o lucro que uma empresa gera com 

o investimento feito pelos seus acionistas. 

 Segundo Rappaport (1986), a ROE a par da ROA, são as variáveis que os autores, maior 

preferência atribuem para a realização dos seus estudos. Mais tarde, Monteiro (2006) confirmou 

a ideia apresentada pelo autor anteriormente citado, afirmando que a ROE é a medida de 

avaliação de desempenho mais importante que um investidor deve considerar nas suas tomadas 

de decisão. 

 Tal como na ROA, quanto maior for o valor apresentado pelo ROE melhor será a 

performance da empresa. Neste caso estamos perante uma medida de avaliação de desempenho 

que é muito influenciada pela estrutura de capitais da empresa, sendo de destacar que o 

endividamento pode aumentar (alavancar) a ROE desde que a rendibilidade operacional, 

medida pela ROA, seja suficiente para cobrir os encargos financeiros suportados pela empresa. 

 

2.1.3. Q de Tobin 

 A medida de avaliação de performance, Q de Tobin, foi introduzida em 1969 por James 

Tobin, e tem como propósito medir a relação entre o valor de mercados dos ativos da empresa 

e os custos de substituição desses ativos. 

 De acordo com Salehi (2002), se o valor do Q de Tobin apresentado estiver 

compreendido entre 0 e 1, significa que as ações desta empresa estão subavaliadas, uma vez 

que o custo para substituir os ativos de uma determinada empresa é superior ao valor das ações. 

No caso do Q de Tobin apresentar valores superiores a 1, implica que as ações de uma empresa 
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são mais caras do que o custo de reposição dos seus ativos, o que mostra que a ação da empresa 

está sobrevalorizada. 

 Desde que apareceu na literatura a medida Q de Tobin que o seu uso aumentou 

gradualmente e serviu para inúmeros casos, sendo que já foi utilizada como: uma medida 

alternativa do desempenho do negócio (Chen & Lee, 1995) uma previsão de oportunidades de 

investimento rentáveis (Lang & Litzenberger, 1989), uma medida de capital (Salinger, 1984; 

Smirlock, Gilligan, & Marshall, 1984), entre outros.  

 

2.2. Gestão de Curto Prazo 

No desenvolvimento natural dos negócios, os gestores desempenham um papel 

importante na tomada de decisão, contudo em alguns dos casos os gestores tendem a valorizar 

a gestão de longo prazo, dando assim menos foco às decisões referentes à gestão de curto prazo. 

Embora a gestão de médio e longo prazo (MLP) seja extremamente importante para a 

criação de valor de uma empresa, é necessário que a gestão de curto prazo seja tratada 

criteriosamente, uma vez que as decisões de MLP individualmente, não conseguem criar valor 

para a empresa. Deste modo, os gestores podem estar numa empresa lucrativa, que seja rentável 

nas decisões de investimento e financiamento de MLP, mas que se depare com problemas de 

tesouraria para regularizar as dívidas de curto prazo, o que a impede de maximizar o lucro na 

sua plenitude. 

Eljelly (2004) defende que em muitos casos é atribuída maior importância à gestão de 

longo prazo, contudo o autor acrescenta que os gestores não podem descurar a gestão de curto 

prazo, uma vez que é necessário fazer face às responsabilidades de curto prazo de forma eficaz, 

e no caso de tal não ser possível isso pode conduzir a mais endividamento e logo a uma maior 

dependência de terceiros com mais encargos financeiros e menos resultados. 

 Nesta linha de pensamento e como defende Smith (1980), a gestão de curto prazo é, 

então, muito importante para qualquer organização pelo facto de apresentar um impacto 

significativo na liquidez e na rendibilidade das mesmas. 

Conceptualmente, na literatura financeira a gestão de curto prazo é explicada como a 

gestão dos ativos e passivos correntes de uma empresa, debruçando-se ainda sobre as decisões 

de investimento e financiamento dos ativos circulantes. 

De acordo com Deloof (2003), a forma como as empresas gerem os seus ativos e 

passivos correntes apresenta um impacto significativo na performance das empresas pelo que 
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se trata de uma ferramenta de extrema importância, que conduz à criação de riqueza e valor 

para os acionistas (Gill, Biger, & Mathur, 2010) e que exige planeamento adequado (Owolabi 

& Alu, 2012).  

Posto isto, aquilo que se espera com uma gestão de curto prazo eficaz é uma contribuição 

positiva para a rendibilidade e para o valor das empresas. 

Também para Uchenna, Mary e Okelue (2012), uma gestão de curto prazo eficaz 

envolve um planeamento e controle dos ativos e passivos circulantes, com o propósito de 

estabelecer um equilíbrio entre a liquidez e a rendibilidade, pois o autor defende que só assim 

se consegue maximizar o valor das empresas. 

De salientar ainda que os gestores devem percecionar um equilíbrio entre cada 

componente da gestão de curto prazo para maximizar o valor da empresa e garantir uma maior 

performance organizacional, bem como uma melhor vantagem competitiva (Lamberson, 1995). 

O equilíbrio e a utilização de boas políticas de gestão de curto prazo podem ser o fator 

determinante para o sucesso das empresas, já que decisões inadequadas podem diminuir a 

rendibilidade, e em casos extremos, levar as empresas à falência (Chakraborty, 2008). 

Singh e Asress (2011) defendem que uma gestão de curto prazo inadequada, faz com 

que as empresas se sintam afetadas no seu dia-a-dia, e isso levará a problemas financeiros que 

se vão avolumando dada a maior dependência de credores, e que muitas das vezes podem 

conduzir as empresas à insolvência. 

Deste modo, a literatura existente permite verificar que o principal objetivo da gestão 

de curto prazo passa por salvaguardar que as empresas tenham fluxo de caixa suficiente para 

prosseguirem com as suas operações normais/operacionais de modo a reduzir o risco de 

incapacidade para fazer face aos seus passivos correntes. No entanto, espera-se que os 

investimentos de curto prazo sejam feitos de uma forma planeada e eficaz para que a 

rendibilidade das empresas não seja colocada em causa. 

 

2.3. Prazo Médio de Recebimentos 

 O Prazo Médio de Recebimentos é uma das componentes integrantes do Ciclo de 

Conversão de Caixa e carateriza-se como sendo o tempo (calculado em dias ou meses) que, em 

média, as empresas demoram a cobrar aos seus clientes aquilo que lhes vendem. Deste modo, 

quando uma empresa vende produtos e não recebe o valor desses mesmos produtos, está a 

conceder crédito aos seus clientes, daí este prazo assumir relevância. Diversos autores como 
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García-Teruel e Martínez-Solano (2007) e Pais e Gama (2015), utilizam o PMR conjuntamente 

com o PMS e o PMP, para assim calcularem o Ciclo de Conversão de Caixa. 

 Posto isto, são vários os estudos que procuram avaliar o impacto que o Prazo Médio de 

Recebimentos apresenta na performance empresarial. Assim sendo, um estudo realizado por 

Deloof (2003), utilizando 1009 empresas não financeiras belgas, permitiu ao autor concluir que 

entre o Prazo Médio de Recebimentos (PMR) e a rendibilidade existe uma relação negativa, ou 

seja, quanto maior for o Prazo Médio de Recebimentos de uma empresa menor será a 

performance empresarial. 

 Posteriormente, um estudo realizado por García-Teruel e Martínez-Solano (2007), para 

empresas espanholas, corroborou a relação negativa encontrada por Deloof (2003), de que 

quanto maior for o PMR menor será a performance empresarial. Para García-Teruel e Martínez-

Solano (2007), a relação negativa entre o PMR e a ROA, surge porque as empresas aumentam 

o prazo médio de recebimentos dos seus clientes, para que estes possam aumentar as compras, 

no entanto, apesar das empresas aumentarem as vendas, o aumento do PMR implica uma 

diminuição da ROA. Assim, segundo o autor, uma política de crédito mais restritiva, reduzindo 

o tempo de pagamento dos clientes, contribui para uma melhoria da performance. 

 Recentemente Pais e Gama (2015) procederam à realização de um estudo em Portugal, 

para 6063 PME`s não financeiras, onde foi usada a base de dados SABI1, para o período 

compreendido entre 2002 e 2009. Com a realização deste estudo, Pais e Gama (2015) 

conseguiram corroborar os estudos previamente realizados uma vez que também encontraram 

uma relação negativa entre o PMR e a ROA. 

 Mathuva (2015) confrontou a influência das componentes da gestão de curto prazo com 

a rendibilidade nas empresas, e na sua amostra usou 30 empresas da Bolsa de Valores de 

Nairóbi tendo encontrado uma relação negativa entre o PMR e a rendibilidade. 

As relações negativas constatadas pelos autores aqui referidos, essencialmente ao nível 

da relação entre as contas a receber e a rendibilidade sugerem que as empresas menos rentáveis 

irão mais depressa tentar reduzir o PMR por forma a colmatar e reduzir as diferenças no ciclo 

de conversão de caixa. 

No que respeita a um estudo realizado por Vural, Sökmen e Çetenak (2012), em 75 

empresas industriais do Mercado da Bolsa de Valores de Istambul, no período compreendido 

                                                           
1 Base de dados Ibérica da  Bureau Van Dijk. 
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entre 2002 e 2009, foi comprovado que entre as componentes do Ciclo de Conversão de Caixa 

(PMR, PMS e PMP) e o Q de Tobin não existia qualquer relação significativa. 

 Contrariamente ao estudo anterior, Nurein, Din e Mohd Rus (2015), para a sua 

investigação na Malásia, usaram como medida de avaliação de performance o Q de Tobin, e ao 

testarem a significância das componentes do Ciclo de Conversão de Caixa perceberam que 

quanto maior for o PMR maior será o Q de Tobin. 

 Tendo por base os resultados obtidos pelos diversos estudos, é possível definir a 

seguinte hipótese: 

H1: Existe uma relação significativa entre o Prazo Médio de Recebimentos e as medidas de 

performance empresarial (sem sinal definido); 

 

2.4. Prazo Médio de Stocks 

 Outra das componentes integrantes do CCC é o Prazo Médio de Stocks. Este rácio 

mostra quanto tempo um produto em média está em stock, assim espera-se então que quanto 

menor for o PMS maior será a rotatividade do produto. 

 Deloof (2003), encontra uma relação negativa entre o PMS e a performance, ou seja, 

quanto menor for o PMS maior a performance. Esta relação vai ao encontro da conclusão obtida 

por García-Teruel e Martínez-Solano (2007) e também por Pais e Gama (2015), isto porque 

para ambos o PMS e a ROA relacionam-se negativamente. 

 Em sentido oposto, um estudo de Mathuva (2015), determinou uma relação positiva 

entre o PMS e a performance. Para o autor quanto maior for o nível de stocks da empresa menor 

será a probabilidade de rutura de stocks da mesma e assim consegue corresponder às exigências 

de mercado, ou seja, as empresas estão a produzir e a vender, logo aumentam os resultados e 

por conseguinte a performance. 

No entanto Kim e Chung (1990), sugerem que existem contrapartidas em relação ao 

facto de existirem grandes volumes de stocks de matérias-primas e mercadorias, e como tal 

enumera algumas dessas contrapartidas. Para o autor, ter um grande volume de stocks pode 

aumentar a probabilidade de os bens não serem vendidos ou ultrapassarem a data de validade, 

contribuindo assim para o aumento dos prejuízos, o que implica a minimização dos lucros das 

empresas. 

A relação negativa entre os inventários e a rendibilidade, por sua vez, sugere que no 

caso de uma queda súbita das vendas acompanhada por uma má gestão de stocks irá colocar 
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em causa a rendibilidade e trazer maiores custos à empresa (Kocmanova, Kubickova, & 

Jindrichovska, 2014).  

Pelo disposto na literatura, ainda não havendo consenso, é possível verificar que grande 

parte dos estudos encontram uma relação negativa entre o PMS e a performance empresarial. 

Assim, a hipótese a formular será a seguinte: 

H2: Existe uma relação significativa entre o Prazo Médio de Stocks e as medidas de 

performance empresarial (sem sinal definido); 

 

2.5. Prazo Médio de Pagamentos 

  Por fim, a última componente do Ciclo de Conversão de Caixa a apresentar será o Prazo 

Médio de Pagamentos. Este rácio indica o tempo (calculado em dias ou meses) que, em média, 

as empresas demoram a pagar aos seus fornecedores. 

Deloof (2003), por exemplo, concluiu que existe uma relação negativa entre o PMP e a 

rendibilidade, e segundo o autor as empresas que têm maior dificuldade em saldar as suas contas 

com fornecedores apresentam níveis de rendibilidade mais baixa. 

Mais tarde, García-Teruel e Martínez-Solano (2007), encontraram uma relação negativa 

entre o PMP e a ROA, tendo justificado tal relação com o argumento apresentado anteriormente 

por Deloof (2003). 

Seguindo os trabalhos anteriores, um estudo de Pais e Gama (2015), para PME’s 

portuguesas, concluiu que entre o PMP e a ROA existe uma relação negativa.  

Por sua vez, Mathuva (2015) argumentou que quanto maior for o PMP mais tempo as 

empresas dispõem para pagar aos seus fornecedores e assim maior será o período em que estes 

se encontram a financiar a atividade das empresas. Neste sentido, o autor identificou uma 

relação positiva e significativa entre o PMP e a rendibilidade. 

Nurein et al. (2015), ao usar o Q de Tobin como medida de avaliação de desempenho, 

chegou à conclusão que o PMP se relaciona positivamente com o Q de Tobin, partilhado assim 

a conclusão de Mathuva (2015). 

Depois de analisados os estudos de diversos autores, é possível formular a seguinte 

hipótese: 

H3: Existe uma relação significativa entre o Prazo Médio de Pagamentos e as medidas de 

performance empresarial (sem sinal definido); 

2.6. Ciclo de Conversão de Caixa 
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Uma das medidas usadas na gestão de curto prazo é o Ciclo de Conversão de Caixa, medida 

esta que foi desenvolvida por Richards e Laughlin (1980). O CCC (também designado por 

“ciclo financeiro”) caracteriza-se como sendo a diferença entre o ciclo operacional e o PMP 

(Fernandes, Peguinho, Vieira & Neiva, 2012). 

Diversos autores estudaram a relação existente entre a gestão de curto prazo e a 

performance, usando como medida o Ciclo de Conversão de Caixa. 

Segundo Roux (2008), os gestores que realizem uma análise eficiente sobre o CCC, 

ficam com uma perceção correta sobre o montante de recursos necessários para fazer face às 

necessidades de liquidez de uma empresa. 

Também Hutchison, Farris II e Anders (2007) apontam para a importância que o CCC 

poderá ter na gestão de curto prazo das empresas, e como tal referem que uma adequada gestão 

de curto prazo pode aumentar a rendibilidade das empresas. Os autores acrescentam ainda que 

o valor do CCC deve ser o mais próximo possível de zero ou até mesmo negativo, para que 

contribua positivamente para a rendibilidade das empresas. Este CCC pode ser considerado, de 

acordo com Keown (2003) como a diferença entre os dias de venda e de inventários pendentes 

com os dias de pagamento pendentes. 

 Shin e Soenen (1998), num estudo para um período de 20 anos, onde incluía 58.985 

empresas da América, concluíram que há uma relação negativa entre o CCC e a rendibilidade 

das empresas. Tendo por base a relação obtida, os autores concluíram que os gestores podem 

criar riqueza para os acionistas, reduzindo o mínimo possível o CCC. 

Também Raheman e Nasr (2007) realizaram um estudo com 96 empresas da bolsa de 

valores do Paquistão, com diferentes variáveis da gestão de curto prazo, com o propósito de 

verificar qual seria o impacto na rendibilidade das organizações, sendo que uma das variáveis 

usadas no estudo foi o CCC. Os resultados mostraram que se o CCC aumentar, a rendibilidade 

da empresa irá diminuir, e para que os acionistas possam criar valor para as empresas, torna-se 

necessário reduzir ao máximo o CCC. 

García-Teruel e Martínez-Solano (2007), por sua vez, num estudo para empresas 

espanholas, chegaram à conclusão que quanto maior for o CCC apresentado pelas empresas 

menor será a ROA das empresas, pelo que é útil que estas consigam um equilíbrio entre as 

componentes do CCC para se tornarem o mais rentáveis possíveis. 

Mais tarde um estudo desenvolvido por Pais e Gama (2015), corroborou o estudo 

realizado por García-Teruel e Martínez-Solano (2007). 



12 | P á g i n a  
 

Na mesma linha de pensamento, Yazdanfar e Öhman (2014) realizaram um estudo para 

13797 PME´s da Suécia, para um período compreendido entre 2008 e 2011, e a conclusão 

obtida está de acordo com os resultados até ao momento descritos, ou seja, entre o CCC e a 

rendibilidade (medida pela ROA), existe uma relação negativa, sendo que os autores 

acrescentam que se deve reduzir o PMR e o PMS para colmatar essa situação. 

Por sua vez Uyar (2009), apresenta uma explicação possível para o facto das empresas 

com um CCC mais curto serem mais rentáveis do que as empresas que apresentam um CCC 

mais longo. Tal justificação deve-se ao facto das empresas com o CCC mais curto, apresentarem 

menor dependência de financiamento externo, logo terão que suportar menores custos que uma 

empresa com um CCC mais longo, e consequentemente tornar-se-ão mais rentáveis. De forma 

geral os estudos até agora citados utilizaram a ROA como indicador de desempenho, no entanto 

também a ROE e o Q Tobin podem ser usados como medidas de desempenho. 

Anser e Malik (2013), usam a ROE ao procederem à realização de um estudo no 

Paquistão, para o período compreendido entre 2007 e 2011 e chegaram à conclusão que existe 

uma relação negativa, entre o CCC e a ROE, ou seja, quanto maior for o CCC menor será a 

rendibilidade das empresas. Os autores acrescentam ainda que para as empresas aumentarem a 

sua rendibilidade devem diminuir o PMR e o PMS, e em contrapartida tentarem aumentar o seu 

PMP, pois só assim conseguem encurtar o CCC. 

Já Wang (2002) ao realizar um estudo para empresas do Japão e do Taiwan, observou 

que o Ciclo de Conversão de Caixa afeta negativamente as medidas de avaliação de 

performance, quando esta é medida quer através da ROA, quer através da ROE. 

Corroborando o estudo de Wang (2002), Bhutto, Abbas, Rehman e Shah (2011), 

realizaram uma investigação em 157 empresas não financeiras do Paquistão, para o ano de 

2009, e chegaram à conclusão que entre o ciclo de conversão de caixa e a ROE existe uma 

relação negativa. 

Também Alavinasab e Davoudi (2013), no seu estudo sobre o impacto que a gestão de 

curto prazo tem na rendibilidade em 147 empresas da bolsa de valores do Teerão, no período 

entre 2005 e 2009, chegaram à mesma conclusão que os autores citados anteriormente, isto é, 

que o Ciclo de Conversão de Caixa influencia negativamente a rendibilidade, quando esta é 

medida através da ROE. 

 Mais recentemente, John (2014) ao proceder à realização de um estudo em empresas 

industriais da Nigéria obteve duas relações entre o Ciclo de Conversão de Caixa e a 

rendibilidade. O autor concluiu que quando a ROA é usada como proxy da rendibilidade a 
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relação encontrada com o CCC é negativa, contudo, quando usada a ROE como proxy da 

rendibilidade a relação existente com o CCC é positiva, contrariando assim as relações obtidas 

nos dois estudos acima descritos. 

A literatura financeira para além de referir a ROA e a ROE como medidas de 

performance, há ainda autores que utilizam o Q Tobin para avaliar esse nível de desempenho 

empresarial. 

Assim sendo, Vural et al. (2012), num estudo realizado em 75 empresas industriais do 

Mercado da Bolsa de Valores de Istambul, no período compreendido entre 2002 e 2009, 

concluíram que entre o CCC e o valor da empresa (Q de Tobin) existe uma relação positiva e 

significativa, ou seja, quanto maior for o Ciclo de Conversão de Caixa maior será o valor da 

empresa e por conseguinte o seu desempenho. 

 Por sua vez, Mohamad e Saad (2010), após a realização de um estudo em 172 empresas 

da Malásia, durante um período de cinco anos (2003 a 2007), observaram que o CCC influencia 

negativamente o Q de Tobin. Posteriormente, um estudo de Nurein et al. (2015) na Malásia, 

permitiu aos autores chegarem à mesma conclusão que Mohamad e Saad (2010), ou seja, estes 

autores defendem que quanto menor for o CCC maior será a performance, quando esta é medida 

através do Q de Tobin. 

Na mesma linha de pensamento, e após a realização de um estudo em 54 empresas 

cotadas não financeiras, presentes na Bolsa de Valores da Nigéria, para o período compreendido 

entre 1995 a 2009, Ogundipe, Idowu e Ogundipe (2012), chegaram à conclusão que os 

resultados obtidos foram coincidentes com os anteriores utizando o Q de Tobin como medida 

de avaliação da performance. Os autores detetaram ainda a existência de outra relação negativa, 

mas desta vez entre o CCC e a ROA. Para o autor, quanto menor for o Ciclo de Conversão de 

Caixa, maior será o lucro da empresa e, por conseguinte, o valor da empresa também irá 

aumentar, reforçando estudos como os de Shin e Soenen (1998) e Lazaridis e Tryfonidis (2006). 

 Embora os resultados obtidos não sejam unânimes, a grande maioria defende a 

existência de uma relação negativa entre o Ciclo de Conversão de Caixa e a performance 

empresarial. Assim, definir-se-á como hipótese o seguinte: 

H4: Existe uma relação significativa entre o Ciclo de Conversão de Caixa e as medidas de 

performance empresarial (sem sinal definido); 

2.7. Liquidez Geral  
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 Sendo que o conceito de liquidez é de extrema importância no meio empresarial, é 

expectável que gere uma certa preocupação nas empresas nomeadamente no que respeita às 

decisões de gestão operacionais. Deste modo, a Liquidez Geral, devido à sua importância 

enquanto indicador de gestão de curto prazo, será também incluída neste trabalho como variável 

explicativa.  

A Liquidez Geral pode ser definida como a facilidade com que os ativos detidos pelas 

empresas podem ser convertidos em meios de pagamento, resultando assim na capacidade das 

empresas em responder às suas obrigações à medida que estas se forem vencendo (Neves, 

2012). 

Segundo Uyar (2009) o modo como as empresas gerem a sua liquidez é fundamental 

independentemente da sua dimensão. O autor acrescenta ainda que a liquidez consiste em obter 

dinheiro dos clientes de forma atempada, de modo que as próprias empresas não apresentem 

dificuldades para liquidar as suas dívidas de curto prazo e, por conseguinte, evitarem o eventual 

recurso a mais financiamento externo.  

De outra forma, Eljelly (2004) sugere que uma gestão eficiente da liquidez implica gerir 

os ativos e passivos com vista a reduzir o risco de incapacidade de cumprimento com as 

responsabilidades de curto prazo. Assim sendo, quanto maior for a liquidez, maior será a 

solvabilidade de curto prazo das empresas. 

 Deste modo, as empresas esperam que a sua liquidez geral apresente valores superiores 

a 1, pois assim encontrar-se-ão em condições de fazer face às suas responsabilidades de curto 

prazo (Liquidez Geral superior a 1 ou fundo de maneio patrimonial superior a zero numa ótica 

de curto prazo). Para Michalski (2008), a gestão da liquidez obriga à existência de um saldo de 

caixa suficiente, pois se os ativos líquidos não forem suficientes para cobrir as 

responsabilidades de curto prazo, isso levará a um aumento do risco operacional da empresa, 

isto é, à perda de liquidez. Diversos autores, como por exemplo Eljelly (2004), Raheman e Nasr 

(2007) e Kocmanova et al. (2014)  testaram as relações entre a liquidez e a rendibilidade, de 

modo a perceber qual a relação existente entre as duas variáveis. Assim, Eljelly (2004) realizou 

um estudo na Arábia Saudita, para 29 empresas, e estudou a relação entre a liquidez e a 

rendibilidade. O resultado obtido foi que entre as medidas de liquidez e a rendibilidade existe 

uma relação negativa e significativa. Segundo Eljelly (2004), a relação negativa encontrada 

entre a Liquidez e a rendibilidade, resulta das empresas tentarem apresentar constantemente 

altos níveis de liquidez, e isto faz com que as empresas apresentem custos desnecessários que 

irão levar à perda de rendibilidade. 
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Posteriormente Kocmanova et al. (2014), quando confrontaram a relação existente entre 

a liquidez e a rendibilidade, constataram uma relação negativa entre ambas as variáveis, isto 

deve-se ao facto de o capital estar a ser investido em obrigações de curto prazo e não se encontra 

a ser aproveitado para outros fins que permitam aumentar a rendibilidade. Para Jose et al. 

(1996), se as empresas não tiverem uma gestão de liquidez eficiente, estas poderão ser obrigadas 

a recorrer ao financiamento externo para solucionar as obrigações de curto prazo, o que irá 

acarretar custos para as organizações, e, por conseguinte, a rendibilidade da empresa irá 

diminuir, estabelecendo assim uma relação negativa entre ambas as variáveis. 

Corroborando a literatura acima apresentada, Raheman e Nasr (2007), ao realizarem um 

estudo para 94 empresas do Paquistão, presentes na Bolsa de Valores de Karachi, para um 

período entre 1999 e 2004, encontraram também uma relação negativa entre a liquidez e a 

rendibilidade (ROA).  

Apesar das relações negativas encontradas até ao momento, um estudo realizado por 

Chary, Kasturi e Kumar (2011), revela que os gestores das empresas devem procurar 

estabelecer um equilíbrio entre a liquidez e a rendibilidade, para que assim se construa riqueza 

para os acionistas. Assim sendo, os autores mostram que existe uma relação positiva entre a 

liquidez e a rendibilidade (ROE). 

Na mesma linha de pensamento, Ben-Caleb, Olubukunola e Uwuigbe (2013), 

apresentam uma relação positiva entre a liquidez e a rendibilidade, isto para um estudo realizado 

em 30 empresas presentes na Bolsa de Valores da Nigéria, para um período de 2006 a 2010. 

 Goddard, Tavakoli e Wilson (2005), quando realizaram um estudo em cinco países 

europeus (Bélgica, Espanha, França, Itália e Reino Unido), para o período relativo a 1993-2001 

concluíram que quanto maior for a liquidez de uma empresa maior será a sua performance, 

quando medida através da ROA. Para Goddard et al. (2005), as empresas que apresentam 

maiores níveis de liquidez, além de serem as empresas que apresentam melhor rendibilidade 

são também as que detêm maior capacidade e flexibilidade para se adaptarem com maior 

rapidez às mudanças a que estão sujeitas. 

 De acordo com o estudo anterior, Fagiolo e Luzzi, (2006), no seu estudo encontraram 

uma relação positiva entre a liquidez e a rendibilidade, e segundo o autor as empresas que 

apresentarem níveis mais altos de liquidez conseguem contornar certos entraves que possam 

surgir quando as empresas recorrerem ao financiamento externo. 

Também Safdar, Awan, Ahmed, Qureshi e Hasnain (2016), procederam à realização de 

um estudo onde se pretendia perceber a capacidade da liquidez na indústria de açúcar do 
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Paquistão, entre os anos de 2007 e 2011. Os autores chegaram à conclusão que a liquidez afeta 

positivamente quer a ROA, quer a ROE, ou seja, a liquidez afeta positivamente a performance. 

Saleem e Rehman (2011) realizaram um estudo para empresas de petróleo e gás do 

Paquistão, e concluíram que existe um impacto significativo entre a liquidez e a ROA. Contudo, 

os autores chegaram à conclusão que entre a liquidez e a ROE não existe relação significativa. 

Por sua vez Du, Wu e Liang (2016), quando procederam à realização de um estudo em 

empresas chinesas, afirmaram que a gestão de liquidez depende de empresa para empresa, ou 

seja, cada uma delas deve de criar estratégias de liquidez apropriadas à sua própria empresa. 

No entanto, os autores mostram que entre a liquidez e o Q de Tobin existe uma relação positiva, 

a qual jutificam com o argumento de Holmström e Tirole (2000), uma vez que para os autores 

as empresas que consigam manter níveis apropriados de liquidez estão a conseguir combater 

potenciais riscos para a empresa contribuindo para o aumento do valor da empresa. 

Tendo em conta os resultados não consensuais entre os vários autores, a hipótese 

apresentada será: 

H5: Existe uma relação significativa entre a Liquidez Geral e as medidas de performance 

empresarial (sem sinal definido); 

 

2.8. Endividamento 

O endividamento é uma das variáveis de controlo utilizadas no presente estudo. Trata-

se de uma variável de extrema importância para as empresas, porque para além dos custos 

explícitos que surgem com o endividamento, uma má decisão poderá aumentar o risco 

financeiro da empresa e, consequentemente, afetar a sua rendibilidade, o que posteriormente 

poderá conduzir à falência. Deste modo, aceder ao financiamento externo é uma decisão de 

grande responsabilidade para os gestores, devido aos riscos associados, pelo que as empresas 

optam pelo financiamento interno quando apresentam capacidade para tal. O recurso ao 

financiamento externo, só alavancaria a ROE devido ao efeito da economia fiscal dos juros e 

no pressuposto de que a ROA supera o custo médio do endividamento. 

Segundo Pais e Gama (2015), as empresas portuguesas apresentam uma relação 

negativa entre o endividamento e a rendibilidade, pelo que os autores consideram que um 

aumento da dívida levará a uma diminuição da ROA. 

Goddard et al. (2005), por sua vez, defendem que as empresas que apresentam maiores 

níveis de endividamento, acabam por ser as empresas com menor rendibilidade. O autor 
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argumenta que a relação obtida surge porque durante o período em que as empresas estão a 

pagar a dívida estão a perder oportunidades de investimento em projetos que poderiam gerar 

retorno para a empresa. 

Vural et al. (2012) realizaram um estudo com o objetivo de perceber qual seria a relação 

existente entre as componentes da gestão de curto prazo e a performance das empresas. O estudo 

foi realizado para 75 empresas industriais do Mercado da Bolsa de Valores de Istambul para o 

período de 2002 a 2009. Utilizando a metodologia de dados em painel dinâmicos (GMM), os 

autores concluíram que o endividamento apresenta uma relação negativa com a rendibilidade, 

e também com o Q de Tobin, enquanto medida de criação de valor. 

Pouraghajan et al. (2012), num estudo para as empresas da Bolsa de Valores de Teerão, 

para o período compreendido entre 2006 e 2010, mostram a existência de uma relação negativa 

significativa entre o índice da dívida e o desempenho (ROA e ROE). Os autores justificam tal 

relação devido aos maiores custos financeiros, que levam à redução do lucro líquido das 

empresas, bem como da ROA e da ROE. 

Seguindo a ideia apresentada anteriormente, Muritala (2012), ao proceder a um estudo 

sobre o impacto da estrutura de capital na performance das empresas nigerianas, chegou à 

conclusão que entre a dívida e a ROE existia uma relação negativa, pelo que quanto mais 

endividada for a estrutura de capital de uma empresa menor será a sua rendibilidade. Os mesmos 

resultados foram obtidos por Chinaemerem e Anthony (2012) utilizando o ROE como medida 

de desempenho. 

Corroborando o que acima foi descrito, um estudo realizado por Vahid, Mohsen e 

Mohammadreza (2012), em 28 empresas do Irão, presentes na Bolsa de Valores de Teerão para 

um período de 5 anos (2005 a 2009), permitiu aos autores concluir que entre o endividamento 

e a ROA existe uma relação negativa. Os autores concluíram ainda que entre o endividamento 

e o Q de Tobin existe igualmente uma relação negativa. 

Contudo, Olokoyo (2013), ao proceder à realização de um estudo em 101 empresas 

cotadas da Nigéria, concluiu que o endividamento influencia positivamente o Q de Tobin. Já 

quando usa a ROA como medida de avaliação de desempenho, o autor observa que o 

endividamento influencia negativamente a ROA. 

Também Berger, Herring, e Szegö (1995) e Adams (1996), chegaram à conclusão que 

entre o endividamento e a performance nem sempre existe uma relação negativa, ou seja, para 

os autores o facto de uma empresa recorrer ao financiamento externo não implica uma 
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diminuição na performance. Até porque mais dívida pode implicar mais e melhor investimento 

e isso pode alavancar a rendibilidade da empresa. 

Apesar de inúmeros estudos defenderem a existência de uma relação negativa entre o 

endividamento e a rendibilidade das empresas, alguns autores defendem a existência de uma 

relação positiva entre estas variáveis (Ross, 1977). Para Ross (1977), a conclusão obtida no seu 

estudo pode ser justificada pelo facto de admitir que uma estrutura de capital mais endividada 

pode levar a resultados mais positivos no futuro. A mesma conclusão foi obtida por Abor 

(2005), quando estudou o impacto da estrutura de capital sobre a rendibilidade em 22 empresas 

da Bolsa de Valores do Gana, entre 1998 e 2002. Assim sendo, para o autor existe uma relação 

positiva entre o endividamento (Relação da dívida total com os ativos totais) e a rendibilidade 

dos capitais próprios (ROE). 

Tendo por base a literatura fornecida pelos diversos estudos apresentados, e mesmo não 

havendo concordância relativamente à relação existente entre o endividamento e a performance 

empresarial, a maioria dos autores estabelece uma relação negativa, quer com a rendibilidade, 

quer com o valor da empresa. Deste modo a hipótese a formular será: 

H6: Existe uma relação significativa entre o nível de Endividamento e as medidas de 

performance empresarial (sem sinal definido); 

  

2.9. Dimensão das Empresas 

A dimensão das empresas é outra das variáveis da gestão de curto prazo que será testada 

nos diversos modelos da presente dissertação. Em determinadas situações, a dimensão das 

empresas é um fator preponderante nas decisões de investimento, no acesso ao financiamento 

externo, no acesso a mercados de capitais, entre outros. Neste estudo, e tal como já referido a 

dimensão das empresas será usada como variável de controlo. 

 Tendo em conta o estudo realizado por Baños-Caballero, García-Teruel e Martínez-

Solano (2010), as PMEs apresentam custos mais elevados no que respeita ao financiamento dos 

seus ativos circulantes, o que poderá causar um decréscimo nas contas a receber e nos 

inventários. 

 Segundo diversos autores, nomeadamente Jose et al. (1996); Lee (2009); Baños-

Caballero et al. (2012), o que torna as empresas de maior dimensão mais rentáveis prende-se 

com o facto de conseguirem aumentar a sua produção, reduzindo o custo médio de produção e, 

nessa medida, aproveitando economias de escala. No entanto Whited (1992) sugere que a maior 
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facilidade de acesso a mercados de capitais também pode fazer com que as empresas de maior 

dimensão sejam mais rentáveis. Posto isto, é possível concluir que parece existir uma relação 

positiva entre a dimensão da empresa e a sua rendibilidade. 

 Também Yazdanfar e Öhman (2014) no seu estudo para empresas suecas, no período 

compreendido entre 2008 e 2011, chegaram à conclusão que entre a Dimensão das Empresas e 

a ROA existe uma relação positiva. 

 Serrasqueiro e Nunes (2008), estudaram o impacto que o tamanho das pequenas e 

médias empresas portuguesas teria na performance empresarial, tendo concluído igualmente 

pela existência de uma relação positiva entre ambas. 

Um outro estudo realizado por Attari e Raza (2012), analisou a relação existente entre 

o CCC e a dimensão da empresa. Isto permitiu aos autores concluir que entre o CCC e a 

dimensão da empresa existe uma relação negativa significativa. Indiretamente, o menor CCC 

resultante de uma maior dimensão irá, por sua vez aumentar a performance das empresas. 

Por sua vez, Babalola (2013) realizou um estudo sobre empresas industriais da Bolsa de 

Valores da Nigéria, para o período de 2000 a 2009, e usou como proxies da dimensão da 

empresa os ativos totais e as vendas totais. O autor concluiu que tanto para os ativos totais como 

para as vendas totais existe uma relação positiva na rendibilidade das empresas. 

Outro estudo, acerca das empresas nigerianas, identificou uma relação positiva e 

significativa entre a dimensão da empresa e a rendibilidade, quando esta é medida através da 

ROE (Muritala, 2012). Para o autor, um dos principais fatores da performance financeira das 

empresas é a sua dimensão. 

Um estudo realizado por Javed, Rao, Akram, e Nazir (2015), em 154 empresas do setor 

têxtil do Paquistão, para o período compreendido entre 2006 e 2011, permitiu aos autores 

concluir que quanto maior for uma empresa, maior será a rendibilidade (ROE) apresentada por 

essas mesmas empresas. Para os autores, as grandes empresas apresentam vantagens 

relativamente às pequenas empresas, salientando que as pequenas empresas deparam-se com 

maiores dificuldades em alcançar economias de escala. 

 Pervan e Višić (2012) investigaram a relação entre a dimensão da empresa e a sua 

rendibilidade, e obtiveram como conclusão que quanto maior for a empresa maior será a sua 

rendibilidade (quer para a ROA, quer para a ROE). 

 Um estudo realizado por Vahid et al. (2012), em 28 empresas do Irão, presentes na Bolsa 

de Valores de Teerã para um período de 5 anos (2005 a 2009), permitiu aos autores perceber 

duas relações positivas, sendo que uma delas respeita à relação existente entre a dimensão das 
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empresas e a rendibilidade (ROA) e a segunda relação diz respeito à dimensão das empresas 

com o valor das empresas (Q de Tobin). Esta última relação é apoiada por um estudo feito por 

Connolly e Hirschey (2005), que na sua investigação chegou à conclusão que existe uma relação 

significativa e positiva entre a dimensão das empresas e o Q de Tobin, percecionando assim 

que quanto maior é a dimensão da empresa maior será a performance empresarial, e 

consequentemente o seu valor. 

Embora, grande parte da literatura existente encontre uma relação positiva entre a 

dimensão da empresa e a rendibilidade, existem estudos que comprovam a existência de uma 

relação negativa entre as variáveis. Deste modo, um estudo de Goddard et al. (2005) apresenta 

uma relação negativa entre a dimensão da empresa e a rendibilidade (ROA). Para o autor, tal 

facto pode dever-se a uma maior diversificação nas empresas de maior dimensão. 

Também Yoon (2004), partilha da ideia de que um aumento do tamanho da empresa 

para além do nível ideal pode diminuir a performance das empresas. Do ponto de vista de 

Goddard et al. (2005), o facto de existir menor possibilidade dos proprietários da empresa em 

controlar as atividades dos gestores, devido ao aumento da dimensão das empresas, pode ser 

uma das razões para a existência de uma relação negativa entre a dimensão das empresas e a 

performance. Dessa forma, as opções de investimento dos gestores podem aumentar os seus 

benefícios pessoais, mas contribui para a diminuição da performance das empresas. Desta 

forma, Rogers (2004) defende que aumentar a dimensão das empresas não é um fator necessário 

para aumentar a performance empresarial. 

De acordo com a literatura exposta anteriormente, a hipótese a formular é a seguinte: 

H7: Existe uma relação significativa entre a Dimensão das Empresas e as medidas de 

performance empresarial (sem sinal definido); 

 

2.10. Tangibilidade dos Ativos 

 Os vários estudos realizados (Chinaemerem & Anthony, 2012; Griliches & Lichtenberg, 

1984; Nunes, Serrasqueiro, & Sequeira, 2009; Maina & Ishmail, 2014; Nucci, Pozzolo & 

Schivardi, 2005) mostram que a tangibilidade dos ativos pode ser uma medida que apresenta 

impacto na performance das empresas, e como tal será usada no estudo como variável de 

controlo. 

 A tangibilidade do ativo refere-se à composição/estrutura do ativo de uma organização. 

Os ativos de uma empresa desempenham um papel muito importante na produção das empresas, 
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mas também na sua rendibilidade. Assim uma empresa que tenha ativos suficientes poderá usá-

los como garantias no caso de liquidação permitindo assim à empresa aceder de uma forma 

mais fácil a fontes de financiamento externas, tal como referem Singh, Kumar e Colombage 

(2017). 

 Nunes et al. (2009), após procederem à realização de um estudo para empresas 

portuguesas, chegaram à conclusão que a tangibilidade dos ativos influencia negativamente a 

performance empresarial. Deste modo, os autores portugueses recorreram aos argumentos de 

Griliches e Lichtenberg (1984) e Nucci et al. (2005) para sustentar o resultado obtido no seu 

estudo. Assim, o argumento por eles usado defende que as empresas que estão mais inclinadas 

à inovação e em investir em atividades de I&D, são as que apresentam maiores oportunidades 

de investimento de longo prazo e consequentemente, são as que apresentam maior performance. 

Deste modo, as empresas que invistam mais em ativos intangíveis serão mais rentáveis do que 

as que façam os seus investimentos em ativos tangíveis.  

 Também Chinaemerem e Anthony (2012), quando estudam o impacto da tangibilidade 

dos ativos na performance (quando medida através da ROE), verificam a existência de uma 

relação negativa entre as variáveis estudadas. 

 Maina e Ishmail (2014), após procederem a um estudo sobre o impacto que a estrutura 

de capital possa apresentar na performance empresarial, entre 2002 e 2011, obtiveram três 

relações quando abordaram a tangibilidade dos ativos e o impacto que causaria nas empresas. 

Assim sendo, os autores concluíram que existe uma relação negativa e significativa entre a 

tangibilidade dos ativos e a ROE. Os autores acrescentam que as empresas que exerçam grandes 

investimentos em ativos tangíveis irão sofrer um decréscimo na ROE. Este resultado vai de 

encontro ao resultado encontrado por Muritala (2012). Este autor, quando relaciona a 

tangibilidade dos ativos com a ROA encontra uma relação negativa e significativa. Quanto à 

relação encontrada pelos autores entre a tangibilidade dos ativos e o Q de Tobin, os resultados 

revelam uma relação negativa e significativa. 

Tendo em conta, todos os estudos apresentados para a Tangibilidade dos Ativos a 

hipótese a formular é a seguinte: 

H8: Existe uma relação significativa entre a Tangibilidade dos Ativos e as medidas de 

performance empresarial (sem sinal definido); 
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 De seguida é apresentado, um quadro síntese que incluirá todas as variáveis 

independentes que foram utilizadas ao longo da presente dissertação, bem como alguns dos 

autores que foram sendo enumerados durante a revisão de literatura.  

 

Tabela 1 – Quadro Síntese 

Variável 
Independente 

Fundamentação 
Teórica 

Amostra Resultados 
Obtidos 

 
 
 
 

Prazo Médio de 

Recebimentos 

 

Deloof (2003) 

1009 grandes  

empresas não 

financeiras belgas 

 

Relação Negativa 

García-Teruel e 

Martínez-Solano 

(2007) 

8872 PME´s 

espanholas 

 

Relação Negativa 

Pais e Gama (2015) 6063 PME´s 

portuguesas 

Relação Negativa 

 
 
 
 
 

Prazo Médio de 

Stocks 

García-Teruel e 

Martínez-Solano 

(2007) 

8872 PME´s 

espanholas 

 

Relação Negativa 

 

Mathuva (2015) 

30 empresas da 

Nairobi Stock 

Exchange 

 

Relação Positiva 

Pais e Gama (2015) 6063 PME´s 

portuguesas 

Relação Negativa 

 
 
 
 
 

Prazo Médio de 

Pagamentos 

García-Teruel e 

Martínez-Solano 

(2007) 

8872 PME´s 

espanholas 

 

Relação Negativa 

 

Mathuva (2015) 

30 empresas da 

Nairobi Stock 

Exchange 

 

Relação Positiva 

Pais e Gama (2015) 6063 PME´s 

portuguesas 

Relação Negativa 
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Ciclo de Conversão 

de Caixa 

 

Deloof (2003) 

1009 grandes  

empresas não 

financeiras belgas 

 

Relação Negativa 

García-Teruel e 

Martínez-Solano 

(2007) 

8872 PME´s 

espanholas 

 

Relação Negativa 

 

Vural et al. (2012) 

75 empresas da 

Bolsa de Valores 

de Istambul 

 

Relação Positiva 

 

Anser e Malik 

(2013) 

Empresas da Bolsa 

de Valores do 

Karachi 

(Paquistão) 

 

Relação Negativa 

Pais e Gama (2015) 6063 PME´s 

portuguesas 

Relação Negativa 

 
 
 
 
 
 

Liquidez Geral 

 

Eljelly (2004) 

29 empresas da 

Arábia Saudita 

Relação Negativa 

 

Saleem e Rehman 

(2011) 

Empresas de 

petróleo e gás do 

Paquistão 

Relação não 

significativa 

 

Raheman e Nasr 

(2007) 

94 Empresas da 

Bolsa de Valores 

do Karachi 

(Paquistão) 

 

Relação Negativa 

 
 
 
 
 

Endividamento 

 

Goddard et al. 

(2005) 

5 países europeus 

(Bélgica, Espanha, 

França, Itália e 

Reino Unido) 

 

Relação Negativa 

Olokoyo (2013) 101 empresas 

cotadas da Nigéria 

Relação Negativa 

ou positiva 

Pais e Gama (2015) 6063 PME´s 

portuguesas 

Relação Negativa 
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Dimensão das 

Empresas 

Serrasqueiro e 

Nunes (2008)  

PME’s portuguesas Relação Positiva 

Yazdanfar e 

Öhman (2014) 

13797 PME´s da 

Suécia 

Relação Positiva 

 

Javed et al. (2015) 

154 empresas do 

setor têxtil do 

Paquistão 

 

Relação Positiva 

 

 

 

 

Tangibilidade dos 

Ativos 

Macas Nunes, 

Serrasqueiro e 

Sequeira (2009) 

Empresas 

portuguesas 

 
 

Relação Negativa 

 

Chinaemerem e 

Anthony (2012) 

30 empresas não 

financeiras da bolsa 

de valores da 

Nigéria 

 

Relação Negativa 
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3. Metodologia 

Neste capítulo proceder-se-á, à apresentação da amostra utilizada no presente estudo, 

bem como as variáveis e o método de estimação dos modelos a adotar. 

3.1. Amostra  

Para a realização desta investigação, recorreu-se a uma abordagem quantitativa, com a 

utilização de dados secundários, onde a principal fonte de informação foi a base de dados 

Amadeus. 

A base de dados Amadeus contém informações sobre cerca de 21 milhões de empresas 

de toda a Europa, no entanto, para a realização do presente trabalho, apenas serão tratados os 

dados de empresas Portuguesas e Espanholas cotadas nas respetivas bolsas de valores. 

Inicialmente pretendia-se realizar o estudo para um período compreendido entre 2007 e 

2016, devido ao facto deste período abranger a crise financeira do ano de 2008 e a crise soberana 

de 2010, contudo devido à inexistência de grande parte dos dados relativos aos três primeiros 

anos a amostra teve que ser reduzida ao período compreendido entre 2010 e 2016. 

Como vimos anteriormente, o presente estudo contêm três amostras diferentes, 

nomeadamente: a amostra da Península Ibérica, a amostra de Portugal e a amostra de Espanha. 

A amostra do presente estudo, foi limitada a empresas não financeiras, isto porque as 

empresas do setor financeiro apresentam características distintas das empresas não financeiras, 

e como tal obriga a que sejam estudadas de uma forma independente (Adams & Mehran, 2003; 

Sá, Neves, & Góis, 2017). Além das empresas financeiras, também foram eliminadas da 

amostra as empresas do setor desportivo, uma vez que utilizam um sistema contabilístico 

diferente na elaboração das suas demonstrações financeiras. Outro critério que se teve em 

consideração na construção da amostra foi a exclusão de empresas que possuíam pouca 

informação para os indicadores pretendidos, isto é, que não tinham informação para 4 anos 

consecutivos, condição necessária para testar a correlação serial de 2ª ordem (Arellano & Bond, 

1991). Desta forma, foi obtido um painel não balanceado com empresas não financeiras para 

os anos compreendidos entre 2010 e 2016, que originou uma amostra final de 106 empresas, 

num total de 660 observações. 

No que diz respeito ao tratamento de dados, foram utilizados o Microsoft Office Excel 

2013 para a construção do painel, e posteriormente para tratar os dados o programa estatístico 

utilizado foi o Stata 14. 
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3.2. Seleção e Descrição das Variáveis 

Seguidamente é apresentada uma tabela com as variáveis dependentes e independentes 

usadas ao longo da presente dissertação. De forma a complementar a informação sobre cada 

uma das variáveis serão apresentadas as respetivas formas de cálculo, tendo por base os estudos 

referidos anteriormente. 

 

Tabela 2 – Seleção e Descrição das Variáveis 

Variáveis Dependentes Forma de cálculo Principais Autores 

 

Rendibilidade do Ativo 

(ROA) 

 

𝑅𝑂𝐴 =
𝐸𝐵𝐼𝑇

𝐴𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
 

Garcia-Teruel e Martinez-

Solano (2007); 

Liu, Uchida e Yang (2012); 

Olokoyo (2013); 

Rendibilidade dos Capitais 

Próprios (ROE) 
𝑅𝑂𝐸 =

𝑅𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑑𝑜 𝐿í𝑞𝑢𝑖𝑑𝑜

𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑃𝑟ó𝑝𝑟𝑖𝑜
 

Anser e Malik (2013); 

Du et al. (2016); 

 

Q de Tobin 
𝑄 𝑑𝑒 𝑇𝑜𝑏𝑖𝑛 =

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑟𝑐𝑎𝑑𝑜

𝐴𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
 

Nazir e Afza (2009); 

Olokoyo (2013); 

Variáveis Independentes Forma de cálculo Principais Autores 

Prazo Médio de 

Recebimento 
𝑃𝑀𝑅 =

𝐶𝑜𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑎 𝑟𝑒𝑐𝑒𝑏𝑒𝑟

𝑉𝑒𝑛𝑑𝑎𝑠
∗ 365 

 

 

Keown (2003); 

Lazaridis e Tryfonidis 

(2006); 

 

Prazo Médio de 

Stocks 
𝑃𝑀𝑆 =

𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡á𝑟𝑖𝑜𝑠

𝐶𝑀𝑉
∗ 365 

Prazo Médio de 

Pagamentos 

 

𝑃𝑀𝑃 =
𝐶𝑜𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑎 𝑝𝑎𝑔𝑎𝑟

𝐶𝑀𝑉
∗ 365 

 

Ciclo de Conversão de 

Caixa  

 

 

CCC = PMR + PMS - PMP 

Garcia-Teruel e Martinez-

Solano (2007); 

Vural et al. (2012);  

Pais e Gama (2015); 

 

Liquidez Geral 

 

𝐿𝐺 =
𝐴𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒

𝐸𝑥𝑖𝑔í𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝐶𝑢𝑟𝑡𝑜 𝑃𝑟𝑎𝑧𝑜
 

Eljelly (2004); 

Raheman e Nasr (2007); 

Liu et al. (2012) 



27 | P á g i n a  
 

 

Endividamento 

 

 

 

𝐷𝑒𝑏𝑡 =
𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑙ℎ𝑒𝑖𝑜

𝐴𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
 

Eljelly (2004); 

Psillaki e Daskalakis 

(2009); 

Vural et al. (2012);  

 

Dimensão das Empresas 

 

Size = log(𝐴𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙) 

Vahid et al. (2012); 

Vural et al. (2012); 

Bandyopadhyay e Barua 

(2016); 

 

Tangibilidade dos Ativos 

 

𝑇𝑎𝑛𝑔 =
𝐴𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐹𝑖𝑥𝑜

𝐴𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
 

Chinaemerem e Anthony 

(2012); 

Maina e Ishmail (2014); 

Neves (2018); 

Fonte: Elaboação Própria 

 

3.3. Método de Estimação 

Para testar as hipóteses propostas, foi utilizada a metodologia de dados em painel 

dinâmicos. O uso desta metodologia permite que apenas num único modelo sejam agregados 

dados temporais (time-series) e seccionais (cross-section). 

 Segundo Neves (2018), algumas das vantagens que estão associadas ao uso desta 

metodologia passam pelo controlo da heterogeneidade individual, correção da endogeneidade, 

existência de menor colineariedade entre as variáveis, possibilidade de manuseamento de 

elevadas quantidades de informação e maior eficiência na estimação. 

 Assim sendo, ao contrário da análise cross-section, os dados em painel permitem 

controlar a heterogeneidade individual. Este ponto é fundamental para a realização do presente 

trabalho, pois a performance de cada empresa está diretamente relacionada com as 

especificidades individuais de cada uma das empresas, e, sem o controlo de heterogeneidade, 

os resultados obtidos poderiam ser enviesados. Posteriormente, esta metodologia permite 

resolver outro ponto fundamental, designadamente a endogeneidade (que surge pela relação de 

causalidade que as várias variáveis dependentes (ROE, ROA e Q de Tobin) podem ter com as 

variáveis explicativas do estudo). Por consequência, a endogeneidade pode ser um problema no 

modelo do presente trabalho e assim sendo é preciso mantê-la controlada.  
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Assim, os nossos modelos foram estimados usando instrumentos. Mais concretamente 

foi utilizado o estimador de Arellano e Bond (1991) que nos permite ganhar eficiência 

utilizando mais instrumentos quando necessário. 

 Em suma, será apresentado o modelo de dados em painel generalizado, que serviu de 

base para a criação do modelo final do presente trabalho. Assim, o modelo é dado da seguinte 

forma: 

𝑌𝑖𝑡 =  𝛼 + 𝛽1𝑋𝑖𝑡1  +  𝛽2𝑋𝑖𝑡2  +  … + 𝜀𝑖𝑡  

onde i=1,…, N representa os indivíduos, t=1,…, T representa os períodos de tempo (T períodos) 

e N x T o número total de observações. 

 Deste modo, seguindo, o modelo genérico apresentado anteriormente, os modelos a 

estimar no presente estudo serão os seguintes: 

 

𝑅𝑂𝐴𝑖𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1(𝑃𝑀𝑅)𝑖𝑡 +  𝛽2(𝑃𝑀𝑆)𝑖𝑡 +  𝛽3(𝑃𝑀𝑃)𝑖𝑡 + 𝛽4(𝐿𝐺)𝑖𝑡 +  𝛽5(𝐷𝑒𝑏𝑡)𝑖𝑡 +

                 𝛽6(𝑆𝑖𝑧𝑒)𝑖𝑡 +  𝛽7(𝑇𝑎𝑛𝑔)𝑖𝑡 +  𝜇𝑖𝑡  ...................................................................(1) 

𝑅𝑂𝐴𝑖𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1(𝐶𝐶𝐶)𝑖𝑡 +  𝛽2(𝐿𝐺)𝑖𝑡 + 𝛽3(𝑑𝑒𝑏𝑡)𝑖𝑡 + 𝛽4(𝑆𝑖𝑧𝑒)𝑖𝑡 + 𝛽5(𝑇𝑎𝑛𝑔)𝑖𝑡 +

                 𝜇𝑖𝑡 ....................................................................................................................(2) 

𝑅𝑂𝐸𝑖𝑡 = 𝛽0 +  𝛽1(𝑃𝑀𝑅)𝑖𝑡 + 𝛽2(𝑃𝑀𝑆)𝑖𝑡 +  𝛽3(𝑃𝑀𝑃)𝑖𝑡 +  𝛽4(𝐿𝐺)𝑖𝑡 +  𝛽5(𝐷𝑒𝑏𝑡)𝑖𝑡 +

                𝛽6(𝑆𝑖𝑧𝑒)𝑖𝑡 +  𝛽7(𝑇𝑎𝑛𝑔)𝑖𝑡 +  𝜇𝑖𝑡  ....................................................................(3) 

𝑅𝑂𝐸𝑖𝑡 = 𝛽0 +  𝛽1(𝐶𝐶𝐶)𝑖𝑡 +  𝛽2(𝐿𝐺)𝑖𝑡 +  𝛽3(𝑑𝑒𝑏𝑡)𝑖𝑡 +  𝛽4(𝑆𝑖𝑧𝑒)𝑖𝑡 +  𝛽5(𝑇𝑎𝑛𝑔)𝑖𝑡 +

                 𝜇𝑖𝑡 ....................................................................................................................(4) 

𝑄𝑑𝑒𝑇𝑜𝑏𝑖𝑛𝑖𝑡 = 𝛽0 +  𝛽1(𝑃𝑀𝑅)𝑖𝑡 +  𝛽2(𝑃𝑀𝑆)𝑖𝑡 +  𝛽3(𝑃𝑀𝑃)𝑖𝑡 +  𝛽4(𝐿𝐺)𝑖𝑡 +

                           𝛽5(𝐷𝑒𝑏𝑡)𝑖𝑡 +  𝛽6(𝑆𝑖𝑧𝑒)𝑖𝑡 +  𝛽7(𝑇𝑎𝑛𝑔)𝑖𝑡 +  𝜇𝑖𝑡  ..................................(5) 

𝑄𝑑𝑒𝑇𝑜𝑏𝑖𝑛𝑖𝑡 = 𝛽0 +  𝛽1(𝐶𝐶𝐶)𝑖𝑡 +  𝛽2(𝐿𝐺)𝑖𝑡 +  𝛽3(𝑑𝑒𝑏𝑡)𝑖𝑡 +  𝛽4(𝑆𝑖𝑧𝑒)𝑖𝑡 +

                            𝛽5(𝑇𝑎𝑛𝑔)𝑖𝑡 +  𝜇𝑖𝑡 .................................................................................(6) 

 Em que: 

ROE – Rendibilidade dos Capitais Próprios; 

ROA – Rendibilidade dos Ativos; 

Q de Tobin 

PMR – Prazo Médio de Recebimentos; 

PMS – Prazo Médio de Stocks;  
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PMP – Prazo Médio de Pagamentos; 

CCC – Ciclo de Conversão de Caixa; 

LG – Liquidez Geral; 

Debt – Endividamento; 

Size – Dimensão da Empresa; 

Tang – Tangibilidade dos Ativos; 

i – Empresa; 

t – Tempo; 
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4. Resultados 

 Neste capítulo serão apresentados e discutidos os principais resultados do presente 

estudo. Inicialmente, serão apresentadas as Estatísticas Descritivas de cada uma das três 

amostras estudadas na presente dissertação. De seguida serão apresentadas seis secções, sendo 

que serão apresentados em cada uma das secções os principais resultados correspondentes a 

cada um dos seis modelos testados, para as três amostras (Amostra da Península Ibérica, 

Amostra de Espanha e Amostra de Portugal). A matriz de correlação de cada um dos modelos 

testados pode ser analisada nos Anexos da presente Dissertação. Ainda nos Anexos, será 

possível analisar uma tabela síntese dos principais resultados, sendo que essa tabela contempla 

as diversas relações entre as variáveis, bem como o respetivo nível de significância. 

4.1. Estatísticas Descritivas 

Tabela 3 – Estatísticas Descritivas da Amostra da Península Ibérica 

Variáveis Média Desvio-Padrão Mínimo Máximo 

ROA 

ROE 

Q de Tobin 

PMR 

PMS 

PMP 

CCC 

LG 

Debt 

Size 

Tang 

3,339606 

2,777424 

0,6402749 

93,19848 

25,18333 

67,18636 

51,19545 

1,347212 

0,6450606 

13,57841 

0,2971515 

8,033161 

30,79117 

0,9640512 

60,49822 

44,48837 

44,0767 

73,55608 

0,8428812 

0,2083256 

2,211981 

0,2078725 

-34,73 

-182,3 

0 

0 

0 

0 

-190 

0,09 

0,07 

6,39 

0 

53,01 

144,93 

7,42 

294 

298 

267 

399 

9,67 

2,52 

18,68 

0,92 

A tabela apresentada fornece as estatísticas descritivas (média, desvio-padrão, mínimo, máximo) das variáveis 

dependentes e independentes usadas na construção do modelo. 

Com a leitura da tabela 3, é possível verificar que todas as variáveis apresentam valores 

positivos no que diz respeito à média. É de realçar o facto do Prazo Médio de Recebimento ser 

a variável que apresenta maior valor para a média, ou seja, as empresas usadas na presente 
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amostra apresentam um Prazo Médio de Recebimentos de 93 dias, em contrapartida possuem 

um Prazo Médio de Pagamentos de 67 dias. 

 Relativamente ao desvio-padrão, o Ciclo de Conversão de Caixa é a variável que 

apresenta maior desvio-padrão, isto significa que o CCC é a variável que apresenta maior 

dispersão em torno da média, e tal como esperado é a única variável independente do estudo 

que apresenta como mínimo um valor negativo. Em sentido oposto, destaca-se a Tangiblidade 

dos Ativos com o valor mais baixo para o desvio-padrão, sendo que é a variável com menor 

dispersão em torno da média. 

 Ainda com a leitura da tabela 3, observa-se que a ROA, está compreendida entre o 

intervalo de -34,73 e 53,01, originando uma média de 3,339606 e um desvio-padrão de 

8,033161. 

 A ROE, apresenta valores compreendidos entre -182,3 (mínimo) e 144,93 (máximo). 

Assim a ROE apresenta uma média de 2,777424 e um desvio-padrão de 30,79117, sendo que a 

ROE apresenta-se como sendo a variável dependente com maior dispersão em torno da média. 

Já o Q de Tobin, é a variável dependente com valores mais baixos para a média e para 

o desvio-padrão, sendo esses valores de 0,6402749 e 0,9640512, respetivamente. 

 

Tabela 4 – Estatísticas Descritivas de Espanha 

Variáveis Média Desvio-Padrão Mínimo Máximo 

ROA 

ROE 

Q de Tobin 

PMR 

PMS 

PMP 

CCC 

LG 

Debt 

Size 

Tang 

3,767568 

2,907545 

0,8021636 

92,63409 

21,59545 

65,34773 

48,88182 

1,420523 

0,6380227 

13,86105 

0,2906364 

9,055842 

33,57112 

1,13628 

60,09211 

40,98847 

45,43186 

71,83697 

0,8410572 

0,2234283 

2,264694 

0,2153083 

-34,73 

-182,3 

0 

0 

0 

0 

-190 

0,09 

0,1 

6,39 

0 

53,01 

144,93 

7,42 

279 

298 

267 

387 

9,67 

2,52 

18,68 

0,92 

A tabela apresentada fornece as estatísticas descritivas (média, desvio-padrão, mínimo, máximo) das variáveis 

dependentes e independentes usadas na construção do modelo. 
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 As principais estatísticas descritivas apresentadas na tabela 4 relativas a Espanha, 

mostram que todas as variáveis apresentam um valor positivo para a média. Tal como se 

verificou na amostra da Península Ibérica, é possível observar que a variável independente com 

o valor mais alto para a média é o Prazo Médio de Recebimento, pelo que as empresas 

Espanholas detêm um PMR, em média, de 92 dias. 

 Em relação ao desvio-padrão, é de salientar que a variável com maior dispersão em 

torno da média é novamente o Ciclo de Conversão de Caixa, apresentando um valor de 

71,83697. 

 Na tabela 4, é possível observar que a ROA, está compreendida entre o intervalo de -

34,73 e 53,01, originando uma média de 3,767568 e um desvio-padrão de 9,055842. 

 Com a leitura da tabela, verifica-se que a ROE está compreendida no intervalo de -182,3 

e 144,93, apresentando assim uma média de 2,907545 e um desvio-padrão de 33,57112. 

 Por fim o Q de Tobin, apresenta como mínimo um valor de 0 e como máximo um valor 

de 7,42, levando a uma média de 0,8021636 e um desvio-padrão de 1,13628. 

  

Tabela 5 – Estatísticas Descritivas de Portugal 

Variáveis Média Desvio-Padrão Mínimo Máximo 

ROA 

ROE 

Q de Tobin 

PMR 

PMS 

PMP 

CCC 

LG 

Debt 

Size 

Tang 

2,483682 

2,517182 

0,3380296 

94,32727 

32,35909 

70,86364 

55,82273 

1,200591 

0,6591364 

13,01314 

0,3101818 

5,35625 

24,36511 

0,3407419 

61,42473 

50,10339 

41,08649 

76,83732 

0,8291296 

0,1738621 

1,990146 

0,1919498 

-14,99 

-164,57 

0,01 

0 

1 

0 

-131 

0,13 

0,07 

8,06 

0 

22,47 

66,28 

1,82 

294 

279 

187 

399 

7,54 

1,09 

17,6 

0,69 

A tabela apresentada fornece as estatísticas descritivas (média, desvio-padrão, mínimo, máximo) das variáveis 

dependentes e independentes usadas na construção do modelo. 

 Na tabela 5, são apresentadas as principais estatísticas descritivas relativas às empresas 

usadas na amostra portuguesa. Assim, com base na tabela 5, observa-se que todas as variáveis 

usadas nos diferentes modelos apresentam uma média positiva, e de igual forma ao que foi visto 



33 | P á g i n a  
 

na tabela 3 e na tabela 4, o Prazo Médio de Recebimentos é a variável que apresenta o valor 

mais elevado para a média, ou seja, as empresas portuguesas demoram em média 94 dias para 

receber os pagamentos dos seus clientes. 

 No que diz respeito ao desvio-padrão, o Ciclo de Conversão de Caixa apresenta maior 

dispersão em torno da média, tendo um valor de desvio-padrão igual a 76,83732. 

 A ROA, está compreendida entre -14,99 e 22,47, tendo uma média de 2,483682 e um 

desvio-padrão de 5,35625. 

 Por sua vez, a ROE apresenta uma média de 2,517182 e um desvio padrão de 24,36511. 

Os valores da ROE estão compreendidos no intervalo de -164,57 e 66,28. 

 Por fim temos o Q de Tobin, que apresenta uma média de 0,3380296 e um desvio-padrão 

de 0,3407419. Sendo que esta medida de avaliação de performance não pode apresentar valores 

negativos, o valor mínimo é de 0,01 e o valor máximo é igual a 1,82. 

 

4.2. Resultados da Estimação do Modelo (1) 

Tabela 6 – Resultados da Estimação do Modelo (1) para a Amostra da Península Ibérica 

 Coeficiente Erro Padrão Z Valor p 

Constante 

PMR 

PMS 

PMP 

LG 

Debt 

Size 

Tang 

Sargan 

Wald 

AR (1) 

AR (2) 

5,253369 

-0,0362399 

-0,0070403 

0,0110584 

0,4794902 

-14,888 

0,618229 

3,339352 

8,452407 

0,0132855 

0,0095045 

0,0118314 

0,5456856 

3,314236 

0,6333398 

2,591854 

0,62 

-2,73 

-0,74 

0,93 

0,88 

-4,49 

0,98 

1,29 

19,1048(19) 

65,57(8) 

-3,6537 

0,62471 

0,534 

0,006     *** 

0,459 

0,350 

0,380 

0,000     *** 

0,329 

0,198 

0,4501 

0,0000 

0,0003 

0,5322 

A regressão é realizada usando um painel de dados não balanceado constituído por 106 empresas e 660 

observações. As variáveis estão devidamente definidas na secção dos Dados, Variáveis e Metodologia.  De 

salientar ainda que: i) *,**, e *** indica níveis de significância a 10%, 5% e 1% respetivamente; ii) O teste de Sargan 

com um p value superior a 5% mostra que os instrumentos são válidos, sendo que os valores entre parêntesis do 

teste representam os graus de liberdade; iii) O teste Wald apresenta um p value menor que 5% o que significa que 
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a significância conjunta e os coeficientes são significativos distribuídos assintoticamente como χ2 sob uma 

hipótese nula sem significância, com graus de liberdade entre parênteses. 

 

A tabela 6, mostra os resultados obtidos com a estimação do modelo (1) para a Amostra 

da Península Ibérica. 

 Com base na informação fornecida pela tabela 6, é possível constatar que as variáveis 

Prazo Médio de Recebimentos e Endividamento, estão relacionadas negativamente com a ROA, 

para um nível de significância de 1%.  

 Os nossos resultados mostram uma relação negativa entre o PMR e a ROA como medida 

de performance. O mesmo resultado foi obtido por Deloof (2003) e García-Teruel e Martínez-

Solano (2007). Este último salienta que quando uma empresa aumenta o PMR aos seus clientes 

embora possa aumentar o seu volume de vendas para com esse cliente, acaba por sofrer um 

declínio na ROA. As evidências obtidas neste estudo corroboram a hipótese 1. 

A outra relação significativa existente com a estimação do modelo (1), é entre o 

endividamento e a ROA, o que nos mostra que a hipótese 6 é também corroborada pelo presente 

estudo, e sustenta as conclusões obtidas por Olokoyo (2013) e Pais e Gama (2015). Estes 

autores salientam que quanto mais endividada for a estrutura de capital de uma empresa menor 

será a sua performance, quando medida através da ROA. Goddard et al. (2005), argumentou 

que o facto das empresas mais endividadas serem menos rentáveis deve-se ao facto de durante 

o período em que se encontram a pagar a dívida estarem a perder oportunidades de investimento 

em projetos que possivelmente iriam gerar retorno para a empresa. 

 

Tabela 7 – Resultados da Estimação do Modelo (1) para Espanha 

 Coeficiente Erro Padrão Z Valor p 
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Constante 

PMR 

PMS 

PMP 

LG 

Debt 

Size 

Tang 

Sargan 

Wald 

AR (1) 

AR (2) 

-4,786997 

-0,0448544 

0,0024074 

0,0215348 

1,217916 

-19,4286 

1,371543 

7,386296 

5,971701 

0,0134737 

0,0154443 

0,0134551 

0,6472035 

2,739318 

0,4403209 

5,573588 

-0,80 

-3,33 

0,16 

1,60 

1,88 

-7,09 

3,11 

1,33 

23,91367(19) 

242,88(8) 

-3,6218 

-0,09622 

0,423 

0,001     *** 

0,876 

0,109 

0,060     ** 

0,000     *** 

0,002     *** 

0,185 

0,1995 

0,0000 

0,0003 

0,9233 

A regressão é realizada usando um painel de dados não balanceado constituído por 68 empresas e 440 

observações. As variáveis estão devidamente definidas na secção dos Dados, Variáveis e Metodologia.  De 

salientar ainda que: i) *,**, e *** indica níveis de significância a 10%, 5% e 1% respetivamente; ii) O teste de Sargan 

com um p value superior a 5% mostra que os instrumentos são válidos, sendo que os valores entre parêntesis do 

teste representam os graus de liberdade; iii) O teste Wald apresenta um p value menor que 5% o que significa que 

a significância conjunta e os coeficientes são significativos distribuídos assintoticamente como χ2 sob uma 

hipótese nula sem significância, com graus de liberdade entre parênteses. 

 

A tabela 7, mostra a estimação do modelo 1 para as grandes empresas espanholas usadas 

na amostra. Com base na tabela acima apresentada, é possível verificar que o PMR e o 

Endividamento apresentam uma relação negativa com a ROA. Por outro lado, as variáveis 

Liquidez Geral e Dimensão das Empresas influenciam positivamente a ROA.  

 O facto de o PMR influenciar negativamente a ROA, significa que as empresas 

espanholas terão que reduzir os prazos médios de recebimentos dos seus clientes para que 

possam aumentar a performance das suas empresas. Assim, no caso das empresas conseguirem 

reduzir o seu PMR estarão a conseguir reduzir também o CCC. Posto isto, o resultado 

encontrado está de acordo com o estudo realizado em Espanha por García-Teruel e Martínez-

Solano (2007). Os resultados estão ainda em harmonia com estudos de Yazdanfar e Öhman 

(2014) e Pais e Gama (2015), e permitem corroborar a hipótese 1 anteriormente proposta. 

 A relação positiva entre a Liquidez Geral e a ROA, corrobora a hipótese 5, seguindo os 

estudos realizados por Goddard et al. (2005) e Safdar et al. (2016) que assinalam que um 

aumento da liquidez das empresas provoca um aumento da performance empresarial. 
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 Vários autores defendem que as empresas que apresentam maiores níveis de liquidez 

serão as empresas que apresentam melhor rendibilidade. Por exemplo, Goddard et al. (2005), 

defendem que quanto maior for o nível de liquidez de uma empresa maior será a capacidade 

dessa mesma empresa para enfrentar mudanças de natureza competitiva nos mercados em que 

atua. O autor acrescenta ainda que as empresas que consigam manter um nível de liquidez 

apropriado em ambientes voláteis e competitivos, apresentam maior flexibilidade e capacidade 

para se adaptarem mais rapidamente às mudanças a que estão sujeitas. 

Já do ponto de vista de Fagiolo e Luzzi, (2006), uma empresa que detenha níveis mais 

altos de liquidez consegue contornar com maior facilidade os entraves que lhe poderão ser 

postos quando as empresas tentam recorrer ao financiamento externo. Deduz-se do disposto por 

estes autores que a liquidez pode conduzir a um aumento de performance empresarial. 

A hipótese 7 contempla a possibilidade da Dimensão das Empresas estar positivamente 

relacionada com as medidas de avaliação de performance. Assim, tal como esperado, os nossos 

resultados mostram esta relação e corroboram o estudo de Pervan e Višić (2012) e Vahid et al. 

(2012). Na perspetiva de diversos autores como Jose et al. (1996); Lee (2009); Baños-Caballero 

et al. (2012), o que torna as empresas de maior dimensão mais rentáveis está relacionado com 

a capacidade de aumentarem a sua produção, reduzindo o custo médio de produção e, desta 

forma, aproveitam as economias de escala. Contudo, Whited (1992) sugere que a maior 

facilidade de acesso a mercados de capitais também pode fazer com que as empresas de maior 

dimensão sejam mais rentáveis. 

Tal como visto na Amostra da Península Ibérica, também o Endividamento apresenta 

uma relação negativa com a ROA, pelo que é necessário reduzir o endividamento para que se 

possa aumentar a performance empresarial. Assim, o estudo está de acordo com a hipótese 6 e 

ainda sustenta os estudos de Olokoyo (2013) e Pais e Gama (2015). Do ponto de vista de 

Goddard et al. (2005), as empresas quanto mais endividadas tiverem a sua estrutura de capital 

menos rentáveis serão, isto porque durante o período em que estão a pagar a dívida estão a 

perder oportunidades de investimento em projetos que poderiam gerar retorno para a empresa. 

 

Tabela 8 – Resultados da Estimação do Modelo (1) para Portugal 

 Coeficiente Erro Padrão Z Valor p 
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Constante 

PMR 

PMS 

PMP 

LG 

Debt 

Size 

Tang 

Sargan 

Wald 

AR (1) 

AR (2) 

-12,2367 

0,006264 

-0,0052733 

-0,0319109 

0,2455387 

5,954678 

0,9599293 

-4,681794 

2,629679 

0,0079111 

0,0081643 

0,0072112 

0,3797602 

3,010078 

0,1504516 

1,395103 

-4,65 

0,79 

-0,65 

-4,43 

0,65 

1,98 

6,38 

-3,36 

24,80384(19) 

3078,66(8) 

-1,5355 

1,0026 

0,000 

0,428 

0,518 

0,000     *** 

0,518 

0,048     ** 

0,000     *** 

0,001     *** 

0,1671 

0,0000 

0,1246 

0,3160 

A regressão é realizada usando um painel de dados não balanceado constituído por 37 empresas e 220 

observações. As variáveis estão devidamente definidas na secção dos Dados, Variáveis e Metodologia.  De 

salientar ainda que: i) *,**, e *** indica níveis de significância a 10%, 5% e 1% respetivamente; ii) O teste de Sargan 

com um p value superior a 5% mostra que os instrumentos são válidos, sendo que os valores entre parêntesis do 

teste representam os graus de liberdade; iii) O teste Wald apresenta um p value menor que 5% o que significa que 

a significância conjunta e os coeficientes são significativos distribuídos assintoticamente como χ2 sob uma 

hipótese nula sem significância, com graus de liberdade entre parênteses. 

 

Com base na informação fornecida pela tabela 8, observa-se que o modelo estimado 

para as empresas portuguesas usadas na amostra, apresentam um número considerável de 

variáveis significativas quando a medida de avaliação de performance usada é a ROA. 

 Assim, observando apenas a tabela 8, verificamos que o Prazo Médio de Pagamentos e 

a Tangibilidade dos Ativos relacionam-se negativamente com a ROA. Por sua vez, o 

Endividamento e a Dimensão das Empresas influenciam de forma positiva a ROA. 

 A relação negativa entre o PMP e a ROA encontrada neste estudo, vai ao encontro das 

conclusões obtidas por Pais e Gama (2015) para um estudo de grandes empresas portuguesas. 

Autores como Deloof (2003) e García-Teruel e Martínez-Solano (2007) também obtiveram nos 

seus estudos que um aumento do PMP levará a uma diminuição da rendibilidade das empresas. 

As evidências encontradas corroboram assim a hipótese 3. 

Como é possível verificar na tabela 8, quanto mais endividada for a estrutura de capital 

de uma empresa maior será a ROA, assim os resultados obtidos permitem corroborar a hipótese 

6 e tal como visto anteriormente no estudo de Berger, Herring, e Szegö (1995) e Adams (1996), 

quando uma empresa recorre ao financiamento externo não significa que vá existir uma 
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diminuição da performance empresarial. Para os autores, apenas é preciso que os gestores 

consigam gerir de uma forma eficiente os seus recursos, uma vez que hà uma redução nos fluxos 

de caixa, derivado ao pagamento periódico da dívida. Para além disso, por vezes as empresas 

aproveitam o efeito de alavanca financeiro, derivado de um aumento da dívida, para 

aumentarem os seus níveis de rendibilidade. Também Ross (1977), argumentou que uma 

empresa ao recorrer ao crédito não estará obrigatoriamente a reduzir a sua performance, uma 

vez que no futuro conseguirá tirar proveito do recurso ao financiamento externo. 

Deste modo, a grande diferença encontrada entre a Amostra de Portugal e a Amostra de 

Espanha está na relação do Endividamento com a ROA, isto pode ser explicado pelo facto das 

empresas portuguesas necessitarem mais de injeções de capital, logo para que consigam 

aumentar a sua rendibilidade vêem-se obrigadas a recorrer ao financiamento externo, o mesmo 

não se pode dizer das empresas da amostra de espanha, pois estas quanto menos endividadas 

forem mais rentáveis são. E tendo em conta que o número de empresas da amostra de Espanha 

é maior do que o número de empresas da Amostra de Portugal, isso poderá influenciar a relação 

negativa entre o Endividamento e a ROA, para a Amostra da Península Ibérica, uma vez que as 

empresas da Amostra de Espanha apresentam maior peso na Amostra da Península Ibérica. 

Uma das relações comuns entre a Amostra de Portugal e a Amostra de Espanha, é a 

relação postitiva existente entre a Dimensão das Empresas e a ROA, comprovando assim a 

hipótese 7, assim como estudos de Serrasqueiro e Nunes (2008) e Yazdanfar e Öhman (2014). 

Para diversos autores, como por exemplo Serrasqueiro e Nunes (2008), Lee (2009) e Baños-

Caballero et al. (2012), o aumento da dimensão das empresas faz com as empresas se tornem 

mais rentáveis, isto porque as empresas conseguem assim alcançar economias de escala, devido 

ao facto de conseguirem aumentar a sua capacidade produtiva associada a uma redução do custo 

médio de produção. Tal como vimos na amostra das empresas espanholas, as empresas de maior 

dimensão têm eventualmente maior facilidade no acesso a mercado de capitais o que pode 

conduzir as empresas de maior dimensão a serem mais rentáveis. 

Na amostra das empresas espanholas, observamos a existência de uma relação positiva 

entre a Liquidez Geral e a ROA. No entanto, quando estimado o modelo 1 para a amostra das 

empresas portuguesas verificamos que a Liquidez Geral não apresenta uma relação significativa 

com a ROA. 

 Outra das diferenças existentes entre a Amostra de Espanha e a Amostra de Portugal 

deve-se à existência de uma relação negativa entre a Tangibilidade dos Ativos e a ROA, isto 
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para as empresas portuguesas, estando assim em conformidade com a hipótese 8 previamente 

colocada. Os resultados obtidos são consistentes com o estudo de Nunes et al. (2009). 

 

4.3. Resultados da Estimação do Modelo (2) 

Tabela 9 – Resultados da Estimação do Modelo (2) para a Amostra da Península Ibérica 

 Coeficiente Erro Padrão Z Valor p 

Constante 

CCC 

LG 

Debt 

Size 

Tang 

Sargan 

Wald 

AR (1) 

AR (2) 

5,925742 

-0,0204617 

0,5678982 

-15,3702 

0,4205391 

4,120366 

7,869894 

0,010138 

0,5492692 

3,46143 

0,5641686 

2,266006 

0,75 

-2,02 

1,03 

-4,44 

0,75 

1,82 

18,19612(19) 

86,51(6) 

-3,8499 

0,70767 

0,451 

0,044     ** 

0,301 

0,000     *** 

0,456 

0,069     * 

0,5094 

0,0000 

0,0001 

0,4792 

A regressão é realizada usando um painel de dados não balanceado constituído por 106 empresas e 660 

observações. As variáveis estão devidamente definidas na secção dos Dados, Variáveis e Metodologia.  De 

salientar ainda que: i) *,**, e *** indica níveis de significância a 10%, 5% e 1% respetivamente; ii) O teste de Sargan 

com um p value superior a 5% mostra que os instrumentos são válidos, sendo que os valores entre parêntesis do 

teste representam os graus de liberdade; iii) O teste Wald apresenta um p value menor que 5% o que significa que 

a significância conjunta e os coeficientes são significativos distribuídos assintoticamente como χ2 sob uma 

hipótese nula sem significância, com graus de liberdade entre parênteses. 

Com base na tabela 9, podemos verificar que ao estimarmos o modelo 2 para a amostra 

da Península Ibérica, existem três variáveis significativas. As variáveis que se relacionam 

negativamente com a ROA são o CCC e o Endividamento, sendo que a Tangibilidade dos 

Ativos se relaciona positivamente com a ROA.  

Comparativamente com a estimação do modelo 1 para esta mesma amostra, ao 

agregarmos o PMR, PMS e PMP numa única variável, o CCC, é possível observar que o 

Endividamento se mantem como variável significativa a um nível de significância de 1%. Por 

outro lado, a variável independente CCC relaciona-se negativamente com a ROA, tal situação 

pode ser explicada pela relação negativa anteriormente vista na tabela 6, entre o PMR e a ROA. 
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Esta situação terá impacto na relação que o CCC apresenta com a ROA, pois se uma 

empresa aumentar o seu PMR, mantendo o PMS e o PMP constantes, também irá aumentar o 

seu CCC, que por consequência levará a uma diminuição da ROA. Para Uyar (2009), as 

empresas com um CCC mais curto são mais rentáveis, isto porque a dependência de 

financiamento externo é menor do que nas empresas com CCC mais longo, e assim as empresas 

que apresentam um CCC mais curto terão que suportar menores custos, uma vez que não 

apresentam necessidade de recorrer ao financiamento externo. As evidências obtidas neste 

estudo corroboram não só a hipótese 4, como corroboram ainda diversos estudos anteriormente 

citados, sendo de destacar os estudos de García-Teruel e Martínez-Solano (2007) e Pais e Gama 

(2015). 

Por fim, verifica-se a existência de uma relação positiva entre a Tangibilidade dos 

Ativos e a ROA, o que poderá ser explicado pelo facto das empresas com um elevado nível de 

ativos tangíveis, apresentarem maiores rendimentos provenientes desses mesmos ativos, e 

consequentemente aumenta a rendibilidade da empresa. Numa altura em que tanto Portugal 

como Espanha sofrem as consequências não apenas da crise financeira global mas também da 

crise da dívida soberana, sobretudo Portugal com a assistência financeira da Troika, as empresas 

necessitam de se diferenciar e provavelmente o recurso a ativos intangíveis poderia ter sido um 

excelente veiculo. 

 

Tabela 10 – Resultados da Estimação do Modelo (2) para Espanha 

 Coeficiente Erro Padrão Z Valor p 

Constante 

CCC 

LG 

Debt 

Size 

Tang 

Sargan 

Wald 

AR (1) 

AR (2) 

-7,099776 

-0,0259253 

1,080459 

-19,94105 

1,425786 

9,064535 

7,344084 

0,0133265 

0,6132817 

2,433001 

0,5076238 

5,727313 

-0,97 

-1,95 

1,76 

-8,20 

2,81 

1,58 

24,78524(19) 

286,37(6) 

-3,7405 

0,1766 

0,334 

0,052     * 

0,078     * 

0,000     *** 

0,005     *** 

0,113 

0,1677 

0,0000 

0,0002 

0,8598 
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A regressão é realizada usando um painel de dados não balanceado constituído por 68 empresas e 440 

observações. As variáveis estão devidamente definidas na secção dos Dados, Variáveis e Metodologia.  De 

salientar ainda que: i) *,**, e *** indica níveis de significância a 10%, 5% e 1% respetivamente; ii) O teste de Sargan 

com um p value superior a 5% mostra que os instrumentos são válidos, sendo que os valores entre parêntesis do 

teste representam os graus de liberdade; iii) O teste Wald apresenta um p value menor que 5% o que significa que 

a significância conjunta e os coeficientes são significativos distribuídos assintoticamente como χ2 sob uma 

hipótese nula sem significância, com graus de liberdade entre parênteses. 

 

 

 Como é possível observar na tabela 10, quando o modelo 2 é estimado para as grandes 

empresas espanholas, é possível verificar que embora seja utilizado o CCC em detrimento do 

PMR, PMS e PMP, as relações significativas mantêm-se em ambos os modelos. Apenas referir 

que enquanto no modelo 1 a Liquidez Geral se relacionava positivamente com um nível de 

significância de 5%, no modelo 2 continua uma relação positiva mas com um nível de 

significância de 10%. 

 Ainda com base na tabela 10, é possível constatar que o CCC apresenta uma relação 

negativa com a ROA, isto está de acordo com um estudo de Uyar (2009), que defende que 

quanto menor for o CCC das empresas melhor será a rendibilidade, uma vez que as empresas 

conseguem assim diminuir a dependência do financiamento externo e deste modo menores 

custos terão que suportar. Posto isto, o presente estudo corrobora a hipótese 4. 

 

 

 

 

Tabela 11 – Resultados da Estimação do Modelo (2) para Portugal 

 Coeficiente Erro Padrão Z Valor p 

Constante 

CCC 

LG 

Debt 

Size 

Tang 

Sargan 

Wald 

AR (1) 

AR (2) 

-12,67382 

0,0117469 

-0,4680455 

1,82428 

1,045946 

-4,035826 

1,805622 

0,005131 

0,2460254 

2,700528 

0,1348222 

2,027262 

-7,02 

2,29 

-1,90 

0,68 

7,76 

-1,99 

24,01575(19) 

538,09(6) 

-1,6114 

0,9166 

0,000 

0,022     ** 

0,057     ** 

0,499 

0,000     *** 

0,047     ** 

0,1955 

538,09 

0,1071 

0,3594 



42 | P á g i n a  
 

A regressão é realizada usando um painel de dados não balanceado constituído por 37 empresas e 220 

observações. As variáveis estão devidamente definidas na secção dos Dados, Variáveis e Metodologia.  De 

salientar ainda que: i) *,**, e *** indica níveis de significância a 10%, 5% e 1% respetivamente; ii) O teste de Sargan 

com um p value superior a 5% mostra que os instrumentos são válidos, sendo que os valores entre parêntesis do 

teste representam os graus de liberdade; iii) O teste Wald apresenta um p value menor que 5% o que significa que 

a significância conjunta e os coeficientes são significativos distribuídos assintoticamente como χ2 sob uma 

hipótese nula sem significância, com graus de liberdade entre parênteses. 

 

 Tendo por base a leitura da tabela 11, e comparando com a tabela 8, observamos que 

quando é usado o CCC em detrimento do PMR, PMS e PMP, para a amostra das grandes 

empresas portuguesas, destacam-se algumas diferenças na estimação dos dois modelos. Assim 

ao estimarmos o modelo 2, destaca-se a relação negativa entre a Liquidez Geral e a ROA, com 

um nível de significância de 1%. Esta relação não se observou quando o modelo 1 foi estimado. 

Contudo, na estimação do modelo 1, uma das variáveis que se relacionava positivamente com 

a ROA era o Endividamento. Já quando é estimado o modelo 2, o Endividamento deixa de ser 

uma das variáveis significativas. 

 Através da tabela 11, ainda podemos afirmar que entre o CCC e a ROA, existe uma 

relação positiva, sendo contrária à relação existente entre estas mesmas variáveis para a amostra 

das grandes empresas espanholas. 

 

4.4. Resultados da Estimação do Modelo (3) 
 

Tabela 12 – Resultados da Estimação do Modelo (3) para a Amostra da Península Ibérica 

 Coeficiente Erro Padrão Z Valor p 
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Constante 

PMR 

PMS 

PMP 

LG 

Debt 

Size 

Tang 

Sargan 

Wald 

AR (1) 

AR (2) 

54,14378 

-0,010103 

-0,0044969 

-0,0129212 

-2,614525 

-77,06927 

0,1242065 

5,829201 

88,41471 

0,0397414 

0,0553226 

0,0504936 

2,015295 

17,00592 

6,682495 

12,90087 

0,61 

-0,25 

-0,08 

-0,26 

-1,30 

-4,53 

0,02 

0,45 

14,50956(19) 

120,88(8) 

-2,5998 

0,52045 

0,540 

0,799 

0,935 

0,798 

0,195 

0,000     *** 

0,985 

0,651 

0,7532 

0,0000 

0,0093 

0,6027 

A regressão é realizada usando um painel de dados não balanceado constituído por 106 empresas e 660 

observações. As variáveis estão devidamente definidas na secção dos Dados, Variáveis e Metodologia.  De 

salientar ainda que: i) *,**, e *** indica níveis de significância a 10%, 5% e 1% respetivamente; ii) O teste de Sargan 

com um p value superior a 5% mostra que os instrumentos são válidos, sendo que os valores entre parêntesis do 

teste representam os graus de liberdade; iii) O teste Wald apresenta um p value menor que 5% o que significa que 

a significância conjunta e os coeficientes são significativos distribuídos assintoticamente como χ2 sob uma 

hipótese nula sem significância, com graus de liberdade entre parênteses. 

 

 Como podemos ver na tabela 12, a medida de avaliação de performance usada foi a 

ROE, e assim verificamos que apenas uma única variável é significativa para o modelo testado, 

sendo essa variável o Endividamento. 

Portanto, os nossos resultados mostram que quanto mais endividada estiver a estrutura 

de capital de uma empresa menor será a rendibilidade para os seus acionistas, provavelmente 

porque a empresa já não consegue tirar partido da alavancagem financeira já que os custos do 

financiamento são superiores ao nível de rendibilidade que deles se consegue extrair. Segundo 

um estudo de Pouraghajan et al. (2012), a situação descrita anteriormente, implica um aumento 

dos custos financeiros, que por consequência leva a uma diminuição dos Resultados Líquidos 

das empresas. Além deste estudo, também Muritala (2012) e Chinaemerem e Anthony (2012), 

obtiveram uma relação negativa entre o Endividamento e a ROE. Deste modo, as evidências do 

presente estudo sustentam a hipótese 6.  
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Quando a medida de avaliação de performance usada é a ROE, verificamos que o 

número de variáveis significativas é bastante reduzido, mas tal situação pode ser justificada 

pelo facto da ROE englobar um vasto conjunto de decisões tais como, as decisões operacionais, 

financeiras e fiscais. 

 

Tabela 13 – Resultados da Estimação do Modelo (3) para Espanha 

 Coeficiente Erro Padrão Z Valor p 

Constante 

PMR 

PMS 

PMP 

LG 

Debt 

Size 

Tang 

Sargan 

Wald 

AR (1) 

AR (2) 

202,2626 

0,0019397 

0,065436 

-0,0787663 

-2,471852 

-103,8548 

-8,859585 

-3,245457 

135,8283 

0,0480458 

0,0948203 

0,0574182 

2,949592 

21,68979 

9,892428 

44,93885 

1,49 

0,04 

0,69 

-1,37 

-0,84 

-4,79 

-0,90 

-0,07 

15,86487(19) 

344,60(8) 

-2,3773 

0,42828 

0,136 

0,968 

0,490 

0,170 

0,402 

0,000     *** 

0,370 

0,942 

0,6663 

0,0000 

0,0174 

0,6684 

A regressão é realizada usando um painel de dados não balanceado constituído por 68 empresas e 440 

observações. As variáveis estão devidamente definidas na secção dos Dados, Variáveis e Metodologia.  De 

salientar ainda que: i) *,**, e *** indica níveis de significância a 10%, 5% e 1% respetivamente; ii) O teste de Sargan 

com um p value superior a 5% mostra que os instrumentos são válidos, sendo que os valores entre parêntesis do 

teste representam os graus de liberdade; iii) O teste Wald apresenta um p value menor que 5% o que significa que 

a significância conjunta e os coeficientes são significativos distribuídos assintoticamente como χ2 sob uma 

hipótese nula sem significância, com graus de liberdade entre parênteses. 

 

Tal como vimos anteriormente para as empresas da Amostra da Península Ibérica, 

quando a medida de avaliação de performance usada é a ROE, apenas o endividamento 

apresenta significância com a variável dependente usada (ver tabela 13). 

 Deste modo, pode-se aceitar a hipótese 6, o que nos permite corroborar diversos estudos, 

tais como, o de Chinaemerem e Anthony (2012) e Muritala (2012). O facto das empresas mais 

endividadas apresentarem menor rendibilidade, resulta do facto de as empresas mais 
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endividadas apresentarem maiores custos financeiros, que contribuirá para a redução da ROE 

(Pouraghajan et al., 2012). 

 

Tabela 14 – Resultados da Estimação do Modelo (3) para Portugal 

 Coeficiente Erro Padrão Z Valor p 

Constante 

PMR 

PMS 

PMP 

LG 

Debt 

Size 

Tang 

Sargan 

Wald 

AR (1) 

AR (2) 

21,00624 

0,0287025 

-0,0574698 

-0,0026771 

0,2714366 

-17,87054 

-0,1942952 

-11,12407 

11,56728 

0,0125454 

0,026982 

0,0144353 

1,361008 

9,814491 

0,6833794 

3,209237 

1,82 

2,29 

-2,13 

-0,19 

0,20 

-1,82 

-0,28 

-3,47 

15,74634(19) 

5048,52(8) 

-1,594 

-0,1939 

0,069 

0,022     ** 

0,033     ** 

0,853 

0,842 

0,069     * 

0,776 

0,001     *** 

0,6741 

0,0000 

0,1109 

0,8463 

A regressão é realizada usando um painel de dados não balanceado constituído por 37 empresas e 220 

observações. As variáveis estão devidamente definidas na secção dos Dados, Variáveis e Metodologia.  De 

salientar ainda que: i) *,**, e *** indica níveis de significância a 10%, 5% e 1% respetivamente; ii) O teste de Sargan 

com um p value superior a 5% mostra que os instrumentos são válidos, sendo que os valores entre parêntesis do 

teste representam os graus de liberdade; iii) O teste Wald apresenta um p value menor que 5% o que significa que 

a significância conjunta e os coeficientes são significativos distribuídos assintoticamente como χ2 sob uma 

hipótese nula sem significância, com graus de liberdade entre parênteses. 

 

 Com base na tabela 14, observamos a estimação do modelo 3 para as empresas 

portuguesas presentes na amostra. 

 A utilização da ROE como medida de avaliação de performance, permite concluir que 

as variáveis que apresentam uma influência negativa na ROE são o Prazo Médio de Stocks, o 

Endividamento e a Tangibilidade dos Ativos. Contudo, entre o Prazo Médio de Recebimentos 

e a ROE existe uma relação positiva. 

 A relação positiva encontrada no presente estudo, mostra que um aumento do PMR 

levará consequentemente a um aumento da ROE, isto é contrário aos resultados obtidos por 
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Anser e Malik (2013), que defendem que as empresas para aumentarem a ROE precisam de 

diminuir o seu PMR. Ainda assim, um estudo de García-Teruel e Martínez-Solano (2007), 

salientava o facto de as empresas aumentarem o seu PMR para conseguirem aumentar o seu 

volume de vendas, mas no seu estudo o autor concluiu que isto não levaria a um aumento da 

rendibilidade. As evidências encontradas no presente estudo corroboram a hipótese 1. 

 Os nossos resultados mostram que uma diminuição do PMS levará a um aumento da 

ROE. Esta relação inversa entre as duas variáveis, corrobora a hipótese 2, mas também estudos 

já referenciados como Deloof (2003), Anser e Malik (2013) e  Pais e Gama (2015). 

 De acordo com Kocmanova et al. (2014), quando uma empresa sofre uma queda súbita 

das vendas acompanhada por uma má gestão de stocks, levará a um aumento das perdas da 

empresa, que consequentemente levará a uma diminuição da rendibilidade. 

 De salientar ainda que o Endividamento está negativamente relacionado com a ROE, e 

como já observado anteriormente corrobora a hipótese 6 e estudos de Pouraghajan et al. (2012), 

Muritala (2012) e Chinaemerem e Anthony (2012). 

 Relativamente à Tangibilidade dos Ativos, é possível constatar a existência de uma 

relação inversa com a ROE, estando assim de acordo com o estudo de Maina e Ishmail (2014). 

Deste modo, a relação inversa obtida entre a Tangibilidade dos Ativos e a ROE fundamenta a 

hipótese 8. 

 

4.5. Resultados da Estimação do Modelo (4) 

Tabela 15 – Resultados da Estimação do Modelo (4) para a Amostra da Península Ibérica 

 Coeficiente Erro Padrão Z Valor p 

Constante 

CCC 

LG 

Debt 

Size 

Tang 

Sargan 

Wald 

AR (1) 

AR (2) 

52,4348 

0,008933 

-3,091761 

-84,85588 

0,4852078 

5,508111 

82,93962 

0,0333834 

2,136068 

16,35958 

6,075702 

12,74043 

0,63 

0,27 

-1,45 

-5,19 

0,08 

0,43 

13,41183(19) 

151,81(6) 

-2,6076 

0,56704 

0,527 

0,789 

0,148 

0,000     *** 

0,936 

0,665 

0,8168 

0,0000 

0,0091 

0,5707 
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A regressão é realizada usando um painel de dados não balanceado constituído por 106 empresas e 660 

observações. As variáveis estão devidamente definidas na secção dos Dados, Variáveis e Metodologia.  De 

salientar ainda que: i) *,**, e *** indica níveis de significância a 10%, 5% e 1% respetivamente; ii) O teste de Sargan 

com um p value superior a 5% mostra que os instrumentos são válidos, sendo que os valores entre parêntesis do 

teste representam os graus de liberdade; iii) O teste Wald apresenta um p value menor que 5% o que significa que 

a significância conjunta e os coeficientes são significativos distribuídos assintoticamente como χ2 sob uma 

hipótese nula sem significância, com graus de liberdade entre parênteses. 

 

 

 Já quando observada a estimação do modelo 3 para a amostra da Península Ibérica, foi 

possível verificar que apenas uma variável se revelava significativa com a ROE. O mesmo 

acontece quando se estima o modelo 4, ou seja, quando se altera o PMR, PMS e PMP para uma 

única variável, o CCC, apenas a variável de controlo Endividamento se relaciona negativamente 

com a ROE. 

 

Tabela 16 – Resultados da Estimação do Modelo (4) para Espanha 

 Coeficiente Erro Padrão Z Valor p 

Constante 

CCC 

LG 

Debt 

Size 

Tang 

Sargan 

Wald 

AR (1) 

AR (2) 

171,305 

0,0455601 

-3,187983 

-101,9112 

-6,852814 

-14,43055 

127,4064 

0,0484981 

2,992249 

19,84812 

9,211602 

43,51256 

1,34 

0,94 

-1,07 

-5,13 

-0,74 

-0,33 

13,15944(19) 

316,58(6) 

-2,4392 

0,51475 

0,179 

0,348 

0,287 

0,000     *** 

0,457 

0,740 

0,8303 

0,0000 

0,0147 

0,6067 

A regressão é realizada usando um painel de dados não balanceado constituído por 68 empresas e 440 

observações. As variáveis estão devidamente definidas na secção dos Dados, Variáveis e Metodologia.  De 

salientar ainda que: i) *,**, e *** indica níveis de significância a 10%, 5% e 1% respetivamente; ii) O teste de Sargan 

com um p value superior a 5% mostra que os instrumentos são válidos, sendo que os valores entre parêntesis do 

teste representam os graus de liberdade; iii) O teste Wald apresenta um p value menor que 5% o que significa que 

a significância conjunta e os coeficientes são significativos distribuídos assintoticamente como χ2 sob uma 

hipótese nula sem significância, com graus de liberdade entre parênteses. 
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 Com base na tabela 16, continuamos a obter as mesmas conclusões, de que para a 

amostra da Península Ibérica e para a Amosra de Espanha a única variável que apresenta 

significância é o Endividamento, com um nível de significância de 1%. 

 Deste modo, podemos concluir que o facto da amostra espanhola ser maior do que a 

amostra portuguesa poderá ser um dos factores para condicionar os resultados da amostra da 

Península Ibérica, isto porque os resultados apresentados são iguais quando a medida de 

avaliação de performance é a ROE. 

 

Tabela 17 – Resultados da Estimação do Modelo (4) para Portugal 

 Coeficiente Erro Padrão Z Valor p 

Constante 

CCC 

LG 

Debt 

Size 

Tang 

Sargan 

Wald 

AR (1) 

AR (2) 

25,46671 

-0,0117968 

-0,2680787 

-18,51862 

-0,4120154 

-11,43038 

9,392254 

0,0074828 

1,27324 

8,295154 

0,5681481 

2,21616 

2,71 

-1,58 

-0,21 

-2,23 

-0,73 

-5,16 

15,15382(19) 

584,67(6) 

-1,7892 

0,06376 

0,007 

0,115 

0,833 

0,026     ** 

0,468 

0,000     *** 

0,7128 

0,000 

0,0736 

0,9492 

A regressão é realizada usando um painel de dados não balanceado constituído por 37 empresas e 220 

observações. As variáveis estão devidamente definidas na secção dos Dados, Variáveis e Metodologia.  De 

salientar ainda que: i) *,**, e *** indica níveis de significância a 10%, 5% e 1% respetivamente; ii) O teste de Sargan 

com um p value superior a 5% mostra que os instrumentos são válidos, sendo que os valores entre parêntesis do 

teste representam os graus de liberdade; iii) O teste Wald apresenta um p value menor que 5% o que significa que 

a significância conjunta e os coeficientes são significativos distribuídos assintoticamente como χ2 sob uma 

hipótese nula sem significância, com graus de liberdade entre parênteses. 

 

 

 Quando a ROE é usada como medida de avaliação de performance, as estimações dos 

modelos 3 e 4, tal como temos visto não apresentam muitas variáveis significativas, quer na 

amostra da Península Ibérica quer na amostra de Espanha. No caso concreto da amostra das 

empresas portuguesas, existe um número considerável de variáveis significativas aquando da 

estimação do modelo 3, contudo quando o PMR, PMS e PMP são agregados numa só variável, 

o CCC, podemos concluir que estamos perante uma redução do número de variáveis 

significativas, passando assim de quatro variáveis para duas. Ou seja, as diferenças entre a 
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estimação do modelo 3 e do modelo 4 deve-se à perda da significância do PMR e do PMS, que 

foram excluídas do modelo em detrimento do CCC, mantendo apenas como variáveis 

significativas o Endividamento e a Tangibilidade dos Ativos. 

 

4.6. Resultados da Estimação do Modelo (5) 

Tabela 18 – Resultados da Estimação do Modelo (5) para a Amostra da Península Ibérica 

 Coeficiente Erro Padrão Z Valor p 

Constante 

PMR 

PMS 

PMP 

LG 

Debt 

Size 

Tang 

Sargan 

Wald 

AR (1) 

AR (2) 

2,796781 

-0,0002815 

0,0018353 

-0,0008928 

0,0427574 

0,3832859 

-0,2180827 

0,1368531 

0,5043065 

0,0003545 

0,0005293 

0,0005104 

0,0191638 

0,2443284 

0,0434638 

0,2915785 

5,55 

-0,79 

3,47 

-1,75 

2,23 

1,57 

-5,02 

0,47 

22,7725(19) 

3215,21(8) 

-1,7068 

0,27467 

0,000 

0,427 

0,001     *** 

0,080     * 

0,026     ** 

0,117 

0,000     *** 

0,639 

0,2475 

0,0000 

0,0879 

0,7836 

A regressão é realizada usando um painel de dados não balanceado constituído por 106 empresas e 582 

observações. As variáveis estão devidamente definidas na secção dos Dados, Variáveis e Metodologia.  De 

salientar ainda que: i) *,**, e *** indica níveis de significância a 10%, 5% e 1% respetivamente; ii) O teste de Sargan 

com um p value superior a 5% mostra que os instrumentos são válidos, sendo que os valores entre parêntesis do 

teste representam os graus de liberdade; iii) O teste Wald apresenta um p value menor que 5% o que significa que 

a significância conjunta e os coeficientes são significativos distribuídos assintoticamente como χ2 sob uma 

hipótese nula sem significância, com graus de liberdade entre parênteses. 

 

Quando a variável dependente usada para testar os modelos é o Q de Tobin, pode-se 

verificar (ver tabela 18) que o número de variáveis significativas aumenta. Este aumento de 

variáveis significativas é observado por diversos autores que consideram que esta variável não 

serve apenas como medida de avaliação de performance mas também é utilizada como uma 

medida de crescimento da empresa (Denis, Denis, & Sarin, 1994; Gombola & Liu, 1999). 
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 Depois de efetuadas as estimações para o modelo 5, é possível verificar que o Prazo 

Médio de Stocks e a Liquidez Geral estão relacionadas positivamente com o Q de Tobin. Em 

sentido oposto, surge o Prazo Médio de Pagamentos e a Dimensão das Empresas que se 

relacionam negativamente com o Q de Tobin. 

Tal como vimos anteriormente o PMS apresenta uma relação positiva com o Q de Tobin, 

sustentando assim a hipótese 2. Contudo, esta relação pode dever-se ao facto de quanto maior 

for o inventário apresentado por uma empresa maior poderá ser a sua possibilidade de 

crescimento e de valorização, pois apresenta maior capacidade para aumentar as vendas caso 

consiga escoar os produtos em stock (Nurein et al., 2015). Mathuva (2015), defende que quanto 

maior for o PMS maior será o desempenho de uma empresa, isto porque do ponto de vista do 

autor, elevados níveis de stocks originam uma redução do custo de possíveis interrupções no 

processo produtivo das empresas e ainda faz com que as empresas não corram o risco de perder 

determinados clientes devido à falta de produtos.  

Como é possível verificar na tabela 18, o PMP apresenta uma relação negativa com o Q 

de Tobin, o que corrobora a hipótese 3. Esta relação pode ser explicada pelo facto das empresas 

menos rentáveis necessitarem de alargar o seu PMP de forma a liquidar as dívidas para com os 

fornecedores (Deloof, 2003). 

A relação positiva entre a Liquidez Geral e o Q de Tobin, sustenta a hipótese 5, e está 

de acordo com os resultados obtidos no estudo de Du et al. (2016). Estes seguem o argumento 

de Holmström e Tirole (2000), que no seu estudo salientam que as empresas ao manterem níveis 

apropriados de liquidez conseguem reduzir potenciais riscos e ainda conseguem aumentar o 

valor da empresa. Posto isto, é possível afirmar que as empresas que tenham maiores níveis de 

liquidez sejam as empresas com maior oportunidade de crescimento, daí a relação encontrada 

entre as variáveis ser positiva. 

Por fim, no presente estudo é de destacar a existência de uma relação negativa entre a 

Dimensão das Empresas e o Q de Tobin. Desta forma, os resultados encontrados no nosso 

estudo são compatíveis com os estudos apresentados anteriormente de Yoon (2004), Rogers 

(2004) e Goddard et al. (2005). Esta relação negativa, pode ser justificada pelo facto de um 

aumento da dimensão das empresas não ser acompanhada pelo aumento de controlo dos 

proprietários da empresa sobre as atividades desenvolvidas pelos seus gestores (Goddard et al., 

2005). Em determinados casos, os gestores estão mais informados do que os proprietários das 

empresas, no que respeita às oportunidades de investimento, podendo mesmo aumentar os seus 

benefícios pessoais, mas em contrapartida dimínuem a performance empresarial. 
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Tabela 19 – Resultados da Estimação do Modelo (5) para Espanha 

 Coeficiente Erro Padrão Z Valor p 

Constante 

PMR 

PMS 

PMP 

LG 

Debt 

Size 

Tang 

Sargan 

Wald 

AR (1) 

AR (2) 

2,205876 

-0,0008001 

0,0042012 

-0,0016697 

0,018317 

0,5877777 

-0,15792 

-0,3054478 

0,5459458 

0,0005406 

0,0006628 

0,0007991 

0,0243078 

0,2383076 

0,0398748 

0,3264499 

4,04 

-1,48 

6,34 

-2,09 

0,75 

2,47 

-3,96 

-0,94 

22,02086(19) 

7054,32(8) 

-1,6874 

0,19382 

0,000 

0,139 

0,000     *** 

0,037     ** 

0,451 

0,014     ** 

0,000     *** 

0,349 

0,2832 

0,0000 

0,0915 

0,8463 

A regressão é realizada usando um painel de dados não balanceado constituído por 68 empresas e 379 

observações. As variáveis estão devidamente definidas na secção dos Dados, Variáveis e Metodologia.  De 

salientar ainda que: i) *,**, e *** indica níveis de significância a 10%, 5% e 1% respetivamente; ii) O teste de Sargan 

com um p value superior a 5% mostra que os instrumentos são válidos, sendo que os valores entre parêntesis do 

teste representam os graus de liberdade; iii) O teste Wald apresenta um p value menor que 5% o que significa que 

a significância conjunta e os coeficientes são significativos distribuídos assintoticamente como χ2 sob uma 

hipótese nula sem significância, com graus de liberdade entre parênteses. 

 

Quando testadas as empresas da amostra espanhola, tendo em consideração o Q de 

Tobin como medida de avaliação de performance, é possível verificar que tal como na Amostra 

da Península Ibérica, o PMS apresenta uma relação positiva com o Q de Tobin. Este resultado 

sustenta a hipótese 2, e corrobora um estudo de Nurein et al. (2015), que apresenta uma 

justificação possível para esta relação dizendo que quanto maior forem os inventários da 

empresa maior será o volume das vendas e consequentemente maior será o desempenho 

apresentado pelas empresas. 

 Assim com base na tabela 19, ainda é possível verificar uma relação negativa entre o 

PMP e o Q de Tobin, que pode ser explicada pelo facto das empresas com menor rendibilidade 

em determinados casos não serem capazes de saldar as contas a pagar (Deloof, 2003). A 

presente relação corrobora assim a hipótese 3. 
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Outra das relações significativas do modelo surge entre o Endividamento e o Q de 

Tobin, corroborando assim a hipótese 6.  A relação apresentada é uma relação positiva, e assim 

os presentes resultados estão de acordo com o estudo de Olokoyo (2013), sendo que este autor 

defende que altos níveis de dívida estão associados a uma maior performance. 

Berger, Herring, e Szegö (1995) e Adams (1996), defendem que nem sempre quando 

uma empresa recorre ao financiamento externo está a contribuir para uma menor performance. 

Para os autores, apenas é preciso que os gestores consigam gerir de uma forma eficiente os seus 

recursos, uma vez que à uma redução nos fluxos de caixa, derivado ao pagamento periódico da 

dívida. 

Tal como visto para a Amostra da Península Ibérica, também na Amostra das empresas 

espanholas foi possível verificar que entre a Dimensão das Empresas e o Q de Tobin, estamos 

perante uma relação negativa. Assim os nossos resultados sustentam a hipótese 7 e são ainda 

compatíveis com os estudos apresentados anteriormente de Yoon (2004), Rogers (2004) e 

Goddard et al. (2005). Esta relação negativa, pode ser justificada pelo facto de um aumento da 

dimensão das empresas não ser acompanhada pelo aumento de controlo dos proprietários da 

empresa sobre as atividades desenvolvidas pelos seus gestores (Goddard et al., 2005), acabando 

assim por a dimensão das empresas estar para além do nível óptimo. 

 

Tabela 20 – Resultados da Estimação do Modelo (5) para Portugal 

 Coeficiente Erro Padrão Z Valor p 

Constante 

PMR 

PMS 

PMP 

LG 

Debt 

Size 

Tang 

Sargan 

Wald 

AR (1) 

AR (2) 

1,188477 

-0,0014553 

0,0010618 

-0,0002919 

0,0769384 

0,0764171 

-0,0887998 

0,1715389 

0,2428485 

0,0002968 

0,0000975 

0,000472 

0,0088425 

0,0564738 

0,0182623 

0,0518692 

4,89 

-4,90 

10,89 

-0,62 

8,70 

1,35 

-4,86 

3,31 

17,97856(19) 

12356,19(8) 

-2,7775 

-0,96287 

0,000 

0,000     *** 

0,000     *** 

0,536 

0,000     *** 

0,176 

0,000     *** 

0,001     *** 

0,5239 

0,0000 

0,0055 

0,3356 
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A regressão é realizada usando um painel de dados não balanceado constituído por 37 empresas e 203 

observações. As variáveis estão devidamente definidas na secção dos Dados, Variáveis e Metodologia.  De 

salientar ainda que: i) *,**, e *** indica níveis de significância a 10%, 5% e 1% respetivamente; ii) O teste de Sargan 

com um p value superior a 5% mostra que os instrumentos são válidos, sendo que os valores entre parêntesis do 

teste representam os graus de liberdade; iii) O teste Wald apresenta um p value menor que 5% o que significa que 

a significância conjunta e os coeficientes são significativos distribuídos assintoticamente como χ2 sob uma 

hipótese nula sem significância, com graus de liberdade entre parênteses. 

 

Tal como observado até ao momento, a estimação do modelo 5, tem em consideração o 

Q de Tobin como medida de avaliação de desempenho. Quando testado o modelo 5 para a 

amostra de Portugal, verificamos que existe apenas mais uma variável significativa, 

comparativamente com a amostra das grandes empresas de Espanha. 

 Assim sendo, com base na tabela 20 é possível observar que existem duas variáveis 

negativamente significativas com o Q de Tobin, nomeadamente o Prazo Médo de Recebimentos 

e a Dimensão das Empresas. Em contrapartida, existem variáveis que se relacionam 

positivamente com o Q de Tobin, mais propriamente, o Prazo Médio de Stocks, a Liquidez 

Geral e a Tangibilidade dos Ativos. 

 Consistente com a hipótese 1, se as empresas aumentarem o Prazo Médio de 

Recebimentos aos seus clientes isto levará a uma diminuição da performance, principalmente 

para as empresas menos rentáveis, uma vez que estas tem maior dependência para receber 

dinheiro dos seus clientes para saldar as suas obrigações de curto prazo. Estas evidências estão 

de acordo com alguns estudos realizados por Deloof (2003), Mathuva (2015) e Pais e Gama 

(2015), que também denotam que um aumento do PMR levará a uma diminuição das medidas 

de avaliação de performance. Do ponto de vista de Garcia-Teruel e Martinez-Solano (2007), as 

empresas tendem a aumentar o seu PMR, pois pretendem assim aumentar o seu volume de 

vendas, mas segundo o autor, mesmo que isto aconteça as empresas acabam por sofrer uma 

diminuição da performance empresarial, resultante do aumento do PMR. 

 Na amostra da Península Ibérica, observou-se que existia uma relação positiva entre o 

PMS e o Q de Tobin, a mesma relação verificou-se entre ambas as variáveis para a Amostra de 

Portugal. Posto isto, é possível afirmar que o nosso estudo corrobora a hipótese 2 anteriormente 

formulada, e segundo Nurein et al. (2015), uma justicação possível para o facto das variáveis 

se relacionarem positivamente depende do inventário apresentado pelas empresas, ou seja, 

quanto maior for o inventário de uma empresa maior será a possibilidade de crescimento e de 

valorização, uma vez que apresenta maior capacidade para aumentar as suas vendas.  
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 Outra das relações igualmente significativas na Amostra da Península Ibérica e na 

Amostra de Portugal, é a relação positiva entre a Liquidez Geral e o Q de Tobin. O que leva as 

empresas com níveis mais elevados de liquidez a aumentarem a sua performance empresarial 

provêm destas estarem a reduzir potenciais riscos (Holmström & Tirole, 2000). As evidências 

encontradas sustentam assim a hipótese 5, para além de corroborarem o estudo de Du et al. 

(2016).  

 No nosso estudo foi encontrada uma relação negativa entre a Dimensão das Empresas e 

o Q de Tobin para as empresas da Amostra de Portugal, contudo a mesma relação foi observada 

nas duas restantes amostras (Amostra da Península Ibérica e Amostra de Espanha), e assim 

sustenta a hipótese 7 anteriormente formulada. 

 

4.7. Resultados da Estimação do Modelo (6) 

Tabela 21 – Resultados da Estimação do Modelo (6) para a Amostra da Península Ibérica 

 Coeficiente Erro Padrão Z Valor p 

Constante 

CCC 

LG 

Debt 

Size 

Tang 

Sargan 

Wald 

AR (1) 

AR (2) 

2,971837 

0,0002251 

0,0509762 

0,3776009 

-0,2355554 

0,0872888 

0,4899504 

0,0002588 

0,0189405 

0,2543021 

0,0410906 

0,2552013 

6,07 

0,87 

2,69 

1,48 

-5,73 

0,34 

22,3678(19) 

2831,75(6) 

-1,6958 

0,34721 

0,000 

0,384 

0,007     *** 

0,138 

0,000     *** 

0,732 

0,2663 

0,0000 

0,0899 

0,7284 

A regressão é realizada usando um painel de dados não balanceado constituído por 106 empresas e 582 

observações. As variáveis estão devidamente definidas na secção dos Dados, Variáveis e Metodologia.  De 

salientar ainda que: i) *,**, e *** indica níveis de significância a 10%, 5% e 1% respetivamente; ii) O teste de Sargan 

com um p value superior a 5% mostra que os instrumentos são válidos, sendo que os valores entre parêntesis do 

teste representam os graus de liberdade; iii) O teste Wald apresenta um p value menor que 5% o que significa que 

a significância conjunta e os coeficientes são significativos distribuídos assintoticamente como χ2 sob uma 

hipótese nula sem significância, com graus de liberdade entre parênteses. 
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 No presente estudo, quando se realizou a estimação do modelo 6, foi possível observar 

uma redução do número de variáveis significativas com o Q de Tobin, comparativamente com 

a estimação do modelo 5 para a mesma amostra. 

 Deste modo, quando se troca as três variáveis PMR, PMS e PMP pelo CCC, verificamos 

que as duas componentes do Ciclo de Conversão de Caixa que apresentaram significância com 

o Q de Tobin na estimação do modelo 5, perdem significância na estimação do modelo 6, isto 

porque foram substituídas pelo CCC.  

 Posto isto, as duas semelhanças entre as estimações dos modelos 5 e 6, está na relação 

positiva entre a Liquidez Geral e o Q de Tobin, que aumentou a sua significância de 5% na 

estimação do modelo 5 para 1% na estimação do modelo 6. E a outra semelhança está na relação 

negativa entre a Dimensão das Empresas e o Q de Tobin, com um nível de significância de 1%. 

 

Tabela 22 – Resultados da Estimação do Modelo (6) para Espanha 

 Coeficiente Erro Padrão Z Valor p 

Constante 

CCC 

LG 

Debt 

Size 

Tang 

Sargan 

Wald 

AR (1) 

AR (2) 

1,689084 

0,0005962 

0,0310001 

0,7807595 

-0,1406512 

-0,4621222 

0,4446862 

0,0002504 

0,0216701 

0,2457192 

0,0340643 

0,2600277 

3,80 

2,38 

1,43 

3,18 

-4,13 

-1,78 

23,6413(19) 

3994,30(6) 

-1,6663 

0,33507 

0,000 

0,017     ** 

0,153 

0,001     *** 

0,000     *** 

0,076     * 

0,2103 

0,0000 

0,0957 

0,7376 

A regressão é realizada usando um painel de dados não balanceado constituído por 68 empresas e 379 

observações. As variáveis estão devidamente definidas na secção dos Dados, Variáveis e Metodologia.  De 

salientar ainda que: i) *,**, e *** indica níveis de significância a 10%, 5% e 1% respetivamente; ii) O teste de Sargan 

com um p value superior a 5% mostra que os instrumentos são válidos, sendo que os valores entre parêntesis do 

teste representam os graus de liberdade; iii) O teste Wald apresenta um p value menor que 5% o que significa que 

a significância conjunta e os coeficientes são significativos distribuídos assintoticamente como χ2 sob uma 

hipótese nula sem significância, com graus de liberdade entre parênteses. 

 

 Com base na observação da tabela 19 e da tabela 22, verificamos que o número de 

variáveis significativas manteve-se quer na estimação do modelo 5 quer na estimação do 
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modelo 6, embora algumas das variáveis significativas não sejam as mesmas nas duas 

estimações. 

 Com base na tabela 22, pode-se verificar que as variáveis CCC e Endividamento 

apresentam uma relação positiva com o Q de Tobin. Já as variáveis Dimensão das Empresas e 

Tangibilidade dos Ativos apresentam uma relação negativa com a medida de avaliação de 

performance Q de Tobin. Desta forma, é possível concluir que a diferença entre as duas 

estimações está no facto do CCC e da Tangibilidade dos Ativos tornarem-se variáveis 

significativas com o Q de Tobin. Em contrapartida, o PMS e o PMP deixam de ser variáveis 

significativas. 

 

Tabela 23 – Resultados da Estimação do Modelo (6) para Portugal 

 Coeficiente Erro Padrão Z Valor p 

Constante 

CCC 

LG 

Debt 

Size 

Tang 

Sargan 

Wald 

AR (1) 

AR (2) 

1,30377 

-0,000054 

0,0806346 

0,0955987 

-0,1054368 

0,0778192 

0,1241634 

0,0000774 

0,0069785 

0,0568119 

0,0081945 

0,1008745 

10,50 

-0,70 

11,55 

1,68 

-12,87 

0,77 

21,10506(19) 

22582,62(6) 

-2,4825 

-0,60043 

0,000 

0,486 

0,000     *** 

0,092     * 

0,000     *** 

0,440 

0,3310 

0,0000 

0,0130 

0,5482 

A regressão é realizada usando um painel de dados não balanceado constituído por 37 empresas e 203 

observações. As variáveis estão devidamente definidas na secção dos Dados, Variáveis e Metodologia.  De 

salientar ainda que: i) *,**, e *** indica níveis de significância a 10%, 5% e 1% respetivamente; ii) O teste de Sargan 

com um p value superior a 5% mostra que os instrumentos são válidos, sendo que os valores entre parêntesis do 

teste representam os graus de liberdade; iii) O teste Wald apresenta um p value menor que 5% o que significa que 

a significância conjunta e os coeficientes são significativos distribuídos assintoticamente como χ2 sob uma 

hipótese nula sem significância, com graus de liberdade entre parênteses. 

 

 Analisando as estimações dos modelos 5 e 6 em simultâneo, é percetível que entre os 

dois modelos existem algumas diferenças no que respeita às variáveis significativas, contudo 

também é possível visualizar algumas semelhanças. 

 De destacar na estimação do modelo 6, a perda de significância da variável 

Tangibilidade dos Ativos, que se relacionava positivamente com o Q de Tobin para um nível 
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de significância de 1%. O PMR e o PMS também deixam de ser significativos quando estas são 

substituídas por uma única variável, designadamente o CCC. 

 Como já visto na Amostra das grandes empresas de Espanha, também na Amostra das 

grandes empresas portuguesas, os resultados encontrados entre o Endividamento e o Q de Tobin 

revelam uma relação positiva. Embora, em muitos casos se associe o recurso ao financiamento 

externo como uma diminuição da performance empresarial, isto nem sempre é assim tão linear, 

e estudos de Berger et al. (1995), Adams (1996) e Olokoyo (2013) revelam isso mesmo, pois 

os autores defendem que altos níveis de dívida estão associados a uma maior performance. Esta 

foi a relação positiva que foi alcançada com a alteração do PMR, PMS e PMP para uma só 

variável, mais concretamente o CCC. 

 

 

Os resultados apresentados ao longo deste estudo mostram que as variáveis da gestão 

de curto prazo que apresentam impacto na performance empresarial, variam de acordo com a 

variável dependente usada para medir a performance empresarial e também variam entre países. 

Entre as amostras de Espanha e de Portugal foram notórias algumas diferenças, que 

podem ser justificadas pela maneira como as empresas são geridas. Assim, os nossos resultados 

sugerem que as empresas portuguesas ainda estão numa fase de necessidades avultadas de 

financiamento externo, e por esse motivo provavelmente mais expostas ao mercado e a 

variáveis “externas”. Por outro lado, as empresas espanholas já manifestam alguma preferência 

pela gestão interna e atitude do gestor, que provavelmente tem incentivos para agir em 

conformidade com os interesses dos accionistas. Ainda que os nossos resultados não testem 

variáveis macroeconómicas e factores institucionais, sugerem que as empresas portuguesas 

podem estar perante mais problema de agência do que as espanholas. 

Com a elaboração deste estudo é de salientar que a ROE não apresentou muitas variáveis 

significativas, destacando-se apenas o Endividamento, visto ser a única variável significativa 

com a ROE, para a amostra da Península Ibérica e para a amostra de Espanha. Esta situação 

pode ser justificada pelo facto da ROE englobar um vasto conjunto de decisões tais como, as 

decisões operacionais, financeiras e fiscais. Apesar de tudo isto, é ainda de ressalvar o aumento 

das variáveis significativas com a ROE para a amostra das empresas de Portugal, isto pode ser 

justificado pelo facto das empresas portuguesas necessitarem de investidores que injetem 

capital nas empresas. Posto isto, esta será uma óptima medida de avaliação para um futuro 

investidor. 
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Por fim, quando a medida de avaliação, é o Q de Tobin, é possível verificar que quase 

todas as variáveis independentes são significativas, principalmente para a amostra das grandes 

empresas portuguesas. Deste modo, é nos possível afirmar que o Q de Tobin é das melhores 

variáveis dependentes para medir a performance empresarial. Esta é uma variável que revela 

interesse para todos os elementos internos e externos da empresa.  
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5. Conclusão 

Embora a gestão de Curto Prazo não seja o foco das Finanças Empresariais, esta revela-

se como sendo uma ferramenta extremamente útil e importante para o funcionamento eficiente 

das empresas, uma vez que facilita a tomada de decisão dos seus gestores. 

Deste modo, o presente estudo teve como intuito contribuir para o aumento da literatura 

relativa à temática abordada, visto tratar-se de um assunto que só assumiu protagonismo nos 

últimos anos (Singh & Kumar, 2014). Pretendeu-se estabelecer comparações entre os dois 

países da Península Ibérica, de forma a perceber o impacto que a gestão de curto prazo apresenta 

na performance empresarial da Península Ibérica, para isso foram usadas três medidas de 

avaliação de desempenho, mais concretamente a ROA, a ROE e o Q de Tobin. Como tal, foi 

utilizado um painel de 106 grandes empresas ibéricas, para o período compreendido entre 2010 

a 2016. 

Usando a metodologia de dados em painel, é de salientar a pertinência de alguns 

resultados. De entre estes, destaca-se o facto das empresas necessitarem de diminuir o Prazo 

Médio de Recebimentos para conseguirem aumentar a performance empresarial. Este resultado 

acaba por apresentar impacto na relação que o Ciclo de Conversão de Caixa apresenta na 

performance, isto porque ao diminuir o PMR as empresas estão também a diminuir o CCC, o 

que leva as empresas a aumentar o seu desempenho. 

Realça-se também a relação negativa existente entre o Endividamento e a ROE, que por 

sinal é a única relação significativa para esta medida de avaliação, quando se tratam das 

Amostras da Península Ibérica e de Espanha. As empresas ao estarem sobre endividadas não 

aproveitam o efeito de alavanca financeira já que o custo do endividamento é elevado. 

Relativamente ao interesse em usar variáveis de performance alternativas, este estudo 

revela que a ROA e o Q de Tobin são as variáveis que melhor refletem a performance 

empresarial quando se estudam determinantes baseados na gestão de curto prazo. Este resultado 

é ainda mais interessante na medida em que a ROA é considerada uma variável de 

empresa/contabilística e o Q de Tobin uma variável de mercado e que portanto considera a 

perceção do investidor. Em contrapartida, e tendo em conta os resultados obtidos, com a 

elaboração da presente dissertação, a ROE revela-se como a pior medida de avaliação de 

performance, possivelmente pelo facto de já incluir as decisões operacionais, fiscais e 

financeiras no se cálculo. 
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No decorrer do estudo, as principais limitações encontradas estiveram relacionadas com 

o facto de nem todas as empresas presentes na amostra apresentarem toda a informação 

necessária para o período em análise. Por outro lado, salienta-se o facto de ser ainda escasso o 

número de publicações cientifícas de relevo sobre esta temática, nomeadamente no que diz 

respeito a países europeus, por exemplo. Por este motivo pretende-se que este estudo contribua 

de forma positiva para o aumento de estudos existentes não só em Portugal e Espanha, mas 

também para estudos sobre esta temática na Europa. 

Numa investigação futura, seria interessante acrescentar mais países europeus à 

amostra, de modo a realizar um estudo comparativo, mas também introduzir países com 

sistemas fiscais diferentes, commom law vs civil law, de modo a perceber se os determinantes 

da performance sofrem alterações. Para além disso seria útil perceber se os determinantes 

variam de acordo com os diferentes ciclos económicos, bull vs bear markets, introduzindo 

variáveis sectoriais, macroeconómicas e de sentimento do investidor. 
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Anexos 

Anexo 1 – Matriz de Correlações da estimação do modelo (1) para a Amostra da Península 

Ibérica 

 ROA PMR PMS PMP LG Debt Size Tang 

ROA 

PMR 

PMS 

PMP 

LG 

Debt 

Size 

Tang 

1,0000 

-0,1078 

0,0459 

-0,1543 

0,1891 

-0,4239 

0,0899 

0,0674 

 

1,0000 

0,1032 

0,4955 

0,0944 

0,0620 

-0,0112 

-0,2214 

 

 

1,0000 

0,0215 

-0,0669 

0,0849 

0,0910 

-0,1588 

 

 

 

1,0000 

-0,2306 

0,1940 

0,1626 

-0,0940 

 

 

 

 

1,0000 

-0,5922 

-0,1560 

-0,1498 

 

 

 

 

 

1,0000 

0,1406 

-0,0713 

 

 

 

 

 

 

1,0000 

0,1446 

 

 

 

 

 

 

 

1,0000 

 

Anexo 2 – Matriz de Correlações da estimação do modelo (2) para a Amostra da Península 

Ibérica 

Variáveis ROA CCC LG Debt Size  Tang 

ROA 

CCC 

LG 

Debt 

Size 

Tang 

1,0000 

0,0316 

0,1891 

-0,4239 

0,0899 

0,0674 

 

1,0000 

0,1753 

-0,0139 

-0,0516 

-0,2218 

 

 

1,0000 

-0,5922 

-0,1560 

-0,1498 

 

 

 

1,0000 

0,1406 

-0,0713 

 

 

 

 

1,0000 

0,1446 

 

 

 

 

 

1,0000 
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Anexo 3 – Matriz de Correlações da estimação do modelo (3) para a Amostra da Península 

Ibérica 

 ROE PMR PMS PMP LG Debt Size Tang 

ROE 

PMR 

PMS 

PMP 

LG 

Debt 

Size 

Tang 

1,0000 

-0,0714 

0,0743 

-0,0673 

0,0809 

-0,2909 

0,1422 

0,1224 

 

1,0000 

0,1032 

0,4955 

0,0944 

0,0620 

-0,0112 

-0,2214 

 

 

1,0000 

0,0215 

-0,0669 

0,0849 

0,0910 

-0,1588 

 

 

 

1,0000 

-0,2306 

0,1940 

0,1626 

-0,0940 

 

 

 

 

1,0000 

-0,5922 

-0,1560 

-0,1498 

 

 

 

 

 

1,0000 

0,1406 

-0,0713 

 

 

 

 

 

 

1,0000 

0,1446 

 

 

 

 

 

 

 

1,0000 

 

Anexo 4 – Matriz de Correlações da estimação do modelo (4) para a Amostra da Península 

Ibérica 

Variáveis ROE CCC LG Debt Size  Tang 

ROE 

CCC 

LG 

Debt 

Size 

Tang 

1,0000 

0,0266 

0,0809 

-0,2909 

0,1422 

0,1224 

 

1,0000 

0,1753 

-0,0139 

-0,0516 

-0,2218 

 

 

1,0000 

-0,5922 

-0,1560 

-0,1498 

 

 

 

1,0000 

0,1406 

-0,0713 

 

 

 

 

1,0000 

0,1446 

 

 

 

 

 

1,0000 

  

Anexo 5 – Matriz de Correlações da estimação do modelo (5) para a Amostra da Península 

Ibérica 

Variáveis QdeTobin PMR PMS PMP LG Debt Size Tang 
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QdeTobin 

PMR 

PMS 

PMP 

LG 

Debt 

Size 

Tang 

1,0000 

-0,1641 

-0,0000 

-0,1827 

0,1898 

-0,3283 

-0,0407 

-0,0460 

 

1,0000 

0,1096 

0,4992 

0,0992 

0,1186 

0,0087 

-0,2720 

 

 

1,0000 

0,0748 

-0,0903 

0,0983 

0,1375 

-0,1541 

 

 

 

1,0000 

-0,2457 

0,2659 

0,1466 

-0,1330 

 

 

 

 

1,0000 

-0,6076 

-0,1903 

-0,1521 

 

 

 

 

 

1,0000 

0,1954 

-0,0410 

 

 

 

 

 

 

1,0000 

0,1395 

 

 

 

 

 

 

 

1,0000 

Anexo 6 – Matriz de Correlações da estimação do modelo (6) para a Amostra da Península 

Ibérica 

Variáveis QdeTobin CCC LG Debt Size  Tang 

QdeTobin 

CCC 

LG 

Debt 

Size 

Tang 

1,0000 

-0,0246 

0,1898 

-0,3283 

-0,0407 

-0,0460 

 

1,0000 

0,1824 

-0,0062 

-0,0008 

-0,2402 

 

 

1,0000 

-0,6076 

-0,1903 

-0,1521 

 

 

 

1,0000 

0,1954 

-0,0410 

 

 

 

 

1,0000 

0,1395 

 

 

 

 

 

1,0000 

 

Anexo 7 – Matriz de Correlações da estimação do modelo (1) para Espanha 

Variáveis ROA PMR PMS PMP LG Debt Size Tang 

ROA 

PMR 

PMS 

PMP 

LG 

Debt 

Size 

Tang 

1,0000 

-0,0885 

0,0722 

-0,1454 

0,1717 

-0,4279 

0,0654 

0,0734 

 

1,0000 

0,0163 

0,5148 

0,0624 

0,0388 

0,0773 

-0,2239 

 

 

1,0000 

-0,1440 

-0,0683 

0,1382 

0,1561 

-0,0615 

 

 

 

1,0000 

-0,2184 

0,1557 

0,1745 

-0,0832 

 

 

 

 

1,0000 

-0,5977 

-0,2212 

-0,1877 

 

 

 

 

 

1,0000 

0,1470 

-0,0607 

 

 

 

 

 

 

1,0000 

0,2050 

 

 

 

 

 

 

 

1,0000 

  

Anexo 8 – Matriz de Correlações da estimação do modelo (2) para Espanha 

Variáveis ROA CCC LG Debt Size  Tang 



71 | P á g i n a  
 

ROA 

CCC 

LG 

Debt 

Size 

Tang 

1,0000 

0,0591 

0,1717 

-0,4279 

0,0654 

0,0734 

 

1,0000 

0,1513 

0,0129 

0,0433 

-0,1697 

 

 

1,0000 

-0,5977 

-0,2212 

-0,1877 

 

 

 

1,0000 

0,1470 

-0,0607 

 

 

 

 

1,0000 

0,2050 

 

 

 

 

 

1,0000 

 

 

 

Anexo 9 – Matriz de Correlações da estimação do modelo (3) para Espanha 

Variáveis ROE PMR PMS PMP LG Debt Size Tang 

ROE 

PMR 

PMS 

PMP 

LG 

Debt 

Size 

Tang 

1,0000 

-0,0318 

0,0769 

-0,0461 

0,0879 

-0,3004 

0,1372 

0,1512 

 

1,0000 

0,0163 

0,5148 

0,0624 

0,0388 

0,0773 

-0,2239 

 

 

1,0000 

-0,1440 

-0,0683 

0,1382 

0,1561 

-0,0615 

 

 

 

1,0000 

-0,2184 

0,1557 

0,1745 

-0,0832 

 

 

 

 

1,0000 

-0,5977 

-0,2212 

-0,1877 

 

 

 

 

 

1,0000 

0,1470 

-0,0607 

 

 

 

 

 

 

1,0000 

0,2050 

 

 

 

 

 

 

 

1,0000 

 

Anexo 10 – Matriz de Correlações da estimação do modelo (4) para Espanha 

Variáveis ROE CCC LG Debt Size  Tang 

ROE 

CCC 

LG 

Debt 

Size 

Tang 

1,0000 

0,0464 

0,0879 

-0,3004 

0,1372 

0,1512 

 

1,0000 

0,1513 

0,0129 

0,0433 

-0,1697 

 

 

1,0000 

-0,5977 

-0,2212 

-0,1877 

 

 

 

1,0000 

0,1470 

-0,0607 

 

 

 

 

1,0000 

0,2050 

 

 

 

 

 

1,0000 

 

Anexo 11 – Matriz de Correlações da estimação do modelo (5) para Espanha 

Variáveis QdeTobin PMR PMS PMP LG Debt Size Tang 
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QdeTobin 

PMR 

PMS 

PMP 

LG 

Debt 

Size 

Tang 

1,0000 

-0,1968 

0,0492 

-0,1743 

0,1318 

-0,3129 

-0,0865 

-0,0736 

 

1,0000 

0,0359 

0,4993 

0,0492 

0,1265 

0,0455 

-0,2822 

 

 

1,0000 

-0,0806 

-0,1055 

0,1568 

0,2521 

-0,0101 

 

 

 

1,0000 

-0,2427 

0,2500 

0,1482 

-0,1253 

 

 

 

 

1,0000 

-0,6122 

-0,2639 

-0,1956 

 

 

 

 

 

1,0000 

0,2214 

-0,0201 

 

 

 

 

 

 

1,0000 

0,1851 

 

 

 

 

 

 

 

1,0000 

 

 

 

Anexo 12 – Matriz de Correlações da estimação do modelo (6) para Espanha 

Variáveis Q de Tobin CCC LG Debt Size  Tang 

Q de Tobin 

CCC 

LG 

Debt 

Size 

Tang 

1,0000 

-0,0302 

0,1318 

-0,3129 

-0,0865 

-0,0736 

 

1,0000 

0,1436 

0,0319 

0,0800 

-0,1684 

 

 

1,0000 

-0,6122 

-0,2639 

-0,1956 

 

 

 

1,0000 

0,2214 

-0,0201 

 

 

 

 

1,0000 

0,1851 

 

 

 

 

 

1,0000 

 

Anexo 13 – Matriz de Correlações da estimação do modelo (1) para Portugal  

Variáveis ROA PMR PMS PMP LG Debt Size Tang 

ROA 

PMR 

PMS 

PMP 

LG 

Debt 

Size 

Tang 

1,0000 

-0,1813 

0,0183 

-0,1808 

0,2344 

-0,4095 

0,1303 

0,0667 

 

1,0000 

0,2414 

0,4565 

0,1651 

0,1200 

-0,2015 

-0,2200 

 

 

1,0000 

0,3035 

-0,0300 

-0,0370 

0,0402 

-0,3612 

 

 

 

1,0000 

-0,2418 

0,2958 

0,1814 

-0,1309 

 

 

 

 

1,0000 

-0,5874 

-0,0941 

-0,0500 

 

 

 

 

 

1,0000 

0,1673 

-0,1112 

 

 

 

 

 

 

1,0000 

0,0282 

 

 

 

 

 

 

 

1,0000 

 

Anexo 14 – Matriz de Correlações da estimação do modelo (2) para Portugal  

Variáveis ROA CCC LG Debt Size  Tang 
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ROA 

CCC 

LG 

Debt 

Size 

Tang 

1,0000 

-0,0363 

0,2344 

-0,4095 

0,1303 

0,0667 

 

1,0000 

0,2417 

-0,0864 

-0,2318 

-0,3414 

 

 

1,0000 

-0,5874 

-0,0941 

-0,0500 

 

 

 

1,0000 

0,1673 

-0,1112 

 

 

 

 

1,0000 

0,0282 

 

 

 

 

 

1,0000 

 

 

 

 

Anexo 15 – Matriz de Correlações da estimação do modelo (3) para Portugal 

Variáveis ROE PMR PMS PMP LG Debt Size Tang 

ROE 

PMR 

PMS 

PMP 

LG 

Debt 

Size 

Tang 

1,0000 

-0,1811 

0,0796 

-0,1323 

0,0637 

-0,2578 

0,1654 

0,0368 

 

1,0000 

0,2414 

0,4565 

0,1651 

0,1200 

-0,2015 

-0,2200 

 

 

1,0000 

0,3035 

-0,0300 

-0,0370 

0,0402 

-0,3612 

 

 

 

1,0000 

-0,2418 

0,2958 

0,1814 

-0,1309 

 

 

 

 

1,0000 

-0,5874 

-0,0941 

-0,0500 

 

 

 

 

 

1,0000 

0,1673 

-0,1112 

 

 

 

 

 

 

1,0000 

0,0282 

 

 

 

 

 

 

 

1,0000 

 

Anexo 16 – Matriz de Correlações da estimação do modelo (4) para Portugal 

Variáveis ROE CCC LG Debt Size  Tang 

ROE 

CCC 

LG 

Debt 

Size 

Tang 

1,0000 

-0,0221 

0,0637 

-0,2578 

0,1654 

0,0368 

 

1,0000 

0,2417 

-0,0864 

-0,2318 

-0,3414 

 

 

1,0000 

-0,5874 

-0,0941 

-0,0500 

 

 

 

1,0000 

0,1673 

-0,1112 

 

 

 

 

1,0000 

0,0282 

 

 

 

 

 

1,0000 

 

Anexo 17 – Matriz de Correlações da estimação do modelo (5) para Portugal 

Variáveis QdeTobin PMR PMS PMP LG Debt Size Tang 
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QdeTobin 

PMR 

PMS 

PMP 

LG 

Debt 

Size 

Tang 

1,0000 

-0,2184 

-0,0268 

-0,3311 

0,4996 

-0,4837 

-0,1278 

0,1103 

 

1,0000 

0,2434 

0,5092 

0,1784 

0,1246 

-0,1117 

-0,2529 

 

 

1,0000 

0,3078 

-0,0339 

-0,0290 

0,0313 

-0,3976 

 

 

 

1,0000 

-0,2470 

0,3034 

0,1699 

-0,1509 

 

 

 

 

1,0000 

-0,5893 

-0,1160 

-0,0609 

 

 

 

 

 

1,0000 

0,2062 

-0,0970 

 

 

 

 

 

 

1,0000 

0,0324 

 

 

 

 

 

 

 

1,0000 

 

 

 

  

Anexo 18 – Matriz de Correlações da estimação do modelo (6) para Portugal 

Variáveis QdeTobin CCC LG Debt Size  Tang 

QdeTobin 

CCC 

LG 

Debt 

Size 

Tang 

1,0000 

-0,0036 

0,4996 

-0,4837 

-0,1278 

0,1103 

 

1,0000 

0,2609 

-0,0940 

-0,1651 

-0,3893 

 

 

1,0000 

-0,5893 

-0,1160 

-0,0609 

 

 

 

1,0000 

0,2062 

-0,0970 

 

 

 

 

1,0000 

0,0324 

 

 

 

 

 

1,0000 

 

Anexo 19 – Tabela Síntese dos Principais Resultados 

 Amostra 

Ibérica 

Amostra de 

Espanha 

Amostra de 

Portugal 

 

 

 

ROA 

PMR -  *** -*** + 

PMS - +  - 

PMP + + - *** 

LG + + ** + 

DEBT - *** - *** + ** 

SIZE + + *** + *** 

TANG + + - *** 

     

 

 

ROA 

CCC - ** - * + ** 

LG + + * - ** 

DEBT - *** - *** + 

SIZE + + *** + *** 

TANG + * + - ** 

     

 PMR - + + ** 
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ROE 

PMS - + - ** 

PMP - - - 

LG - - +  

DEBT - *** - *** - * 

SIZE + - - 

TANG + - - *** 

     

 

 

ROE 

 

CCC + + - 

LG - - - 

DEBT - *** - *** - ** 

SIZE + - - 

TANG + - - *** 

     

 

 

Q DE TOBIN 

PMR - - - *** 

PMS + *** + *** + *** 

PMP - * - ** - 

LG + ** + +*** 

DEBT + + ** + 

SIZE - *** - *** - *** 

TANG + - + *** 

     

 

 

Q DE TOBIN 

CCC + + ** - 

LG + *** +  + *** 

DEBT + + *** + * 

SIZE - *** - *** - *** 

TANG + - * + 

 

 


