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Abstract 

No seguimento de um processo de internacionalização existem riscos e benefícios, que 

deverão ser analisados. Para tal foi feito um estudo mais aprofundado e pormenorizado 

do mercado iraniano, com o objetivo de analisar as motivações e os obstáculos do ponto 

de vista de Investimento Directo Estrangeiro (IDE). Foi utilizada uma metodologia 

predominantemente quantitativa e hipotética-dedutiva, de forma a analisar a 

significância estatística dos determinantes e a sua relação com o fluxo de IDE. Os 

resultados indicaram que o fluxo de IDE no Irão está no âmbito dos determinantes 

tradicionais, considerados para os outros mercados. 

 Palavras-chave: Investimento direto estrangeiro, Irão, determinantes económicos e 

institucionais. 

Abstract 

Following a process of internationalization there are risks and benefits that must be 

examined. For that reason a more profound and detailed study of the Iranian market was 

done with the objective of examining the motivations and obstacles from the point of 

view of Foreign Direct Investment (FDI). A methodology predominantly quantitative 

and hypothetically deductive was used, to be able to examine that statistical significance 

of the conclusions and its relation to the flow of FDI .The results showed that the flow 

of FDI in Iran are inside of the traditional determining factors that are used for other 

markets.  

Keywords: Foreign direct investment, Iran, economic and institutional determinants. 

 

Introdução 

A realidade do mercado iraniano é pouco conhecida e pouco explorada. O facto de não 

se conhecer bem, haver falta de informação, ou até mesmo de não se contrabalançar os 

benefícios versus riscos, leva muitas vezes à exclusão imediata do Irão como destino de 

IDE. Falar do Irão, é imaginar um país onde o intervencionismo do Estado é a realidade, 

onde a presença estrangeira no âmbito empresarial é irrelevante em relação aos outros 

países, e as relações internacionais não são de total abertura. No entanto, o Irão possui 

uma dimensão geográfica e populacional significativa. A população é maioritariamente 
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jovem, com um nível de instrução elevada, o sistema educacional é exigente e no ano 

2012 registou-se aumento de alunos inscritos nas universidades públicas e privadas na 

ordem dos 2.824.272 (Central Bank of Iran, 2011). 

Neste sentido, este estudo pretende encontrar pontos de melhor compreensão em relação 

ao IDE no Irão, permitindo conhecer as potenciais motivações e obstáculos do mercado. 

Desta forma, esta análise, do ponto de vista do estudo de mercado, tem um valor 

acrescentado no âmbito académico. Não se conhece qualquer investigação com esta 

amplitude relativamente ao mercado iraniano, e o mesmo pode servir de guia para 

potenciais investidores com interesse em investir em mercados pouco explorados ou 

com pouca penetração de investimento estrangeiro. 

O estudo organiza-se da seguinte forma: (1) Descrição de teorias e alguns estudos 

recentes sobre IDE; (2) Estudo do mercado iraniano; (4) Determinantes de IDE; (5) 

Questões de investigação; (6) Modelo; (7) Metodologia; (8) Resultados e Discussão, e, 

(9) Conclusão. 

 

Revisão de literatura 

Uma empresa internacionaliza-se quando uma parte, ou a totalidade, das suas receitas 

provêm de operações nos mercados estrangeiros. Essas operações consistem em 

exportações, alianças estratégicas, aquisição ou criação de subsidiárias, nos mercados 

estrangeiros. O IDE é o processo de aquisição, por parte dos investidores, de uma parte 

ou da totalidade de uma propriedade de capital e controle acionista de uma empresa, no 

país de destino (Quazi, 2007). A análise do mercado neste estudo será feita 

considerando o IDE e não outros modos de entrada.  

 

Teorias e alguns estudos recentes sobre IDE 

Ao desenvolver a teoria de internacionalização, baseada no trabalho da escola de 

Uppsala, sobre a distância psíquica, Johanson e Vahlne (1977) atribuíram o processo 

evolutivo pelo qual a empresa avança de exportação para joint-venture, e, 

posteriormente, a criação de subsidiárias para reduzir a perceção de risco relacionado 

com os mercados estrangeiros à medida que a empresa adquire experiência. Isto é, o 

processo de internacionalização das empresas consiste, na maior parte dos casos, num 
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processo gradual de aquisição, integração e compromisso em relação aos mercados 

estrangeiros. 

Segundo Vernon (1966), o processo de internacionalização é explicado pelo ciclo do 

produto. Assumindo que, na fase mais avançada do ciclo, a estandardização do produto, 

os países em desenvolvimento apresentam uma vantagem competitiva no que se refere 

aos locais de produção do produto, uma vez que o custo da mão-de-obra nesses países 

constitui um dos principais factores de atracção.  

O estudo de Hymer (1976) procurou desenvolver uma explicação microeconómica do 

IDE, testando-o contra diversos factores. Hymer propõe duas linhas básicas de 

explicação sobre as vantagens do IDE. Em primeiro lugar, o investimento estrangeiro 

pode explicar a estratégia de movimento num mercado oligopolista; com investimento 

directo horizontal que serve para extinguir a concorrência entre os rivais; e de 

investimento directo vertical, para evitar os obstáculos do monopólio bilateral. Em 

segundo lugar, o investimento directo permite à empresa retirar uma vantagem 

competitiva de fatores de custo, produzindo eficiência, sistemas de distribuição, ou 

diferenciação de produtos.  

Buckley e Casson (1976) consideraram que o IDE é a função de imperfeições do 

mercado. As empresas multinacionais resultam da extensão da internacionalização dos 

mercados para produtos intermédios, através de fronteiras nacionais. A 

internacionalização resulta da reação natural da empresa às imperfeições do mercado. 

Imperfeições como, por exemplo, a incapacidade de coordenar o fator tempo ao longo 

do processo de produção. Isto torna a empresa mais eficiente e mais eficaz na 

coordenação das suas actividades internas.  

 

Com o objetivo de classificar a propriedade, a localização, e as vantagens da 

internacionalização, Dunning (2000) elaborou uma matriz relacionando vantagens com 

quatro tipos de investimento: seeking projects, efficiency-seeking projects, resource-

seeking projects, e asset-seeking projects. 

1. Resource Seeking: a razão principal da empresa é a aquisição de recursos específicos 

que não se encontram disponíveis no mercado doméstico, ou disponíveis mas a um 

preço mais elevado. 
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2. Market Seeking: consiste na necessidade de seguir os fornecedores ou clientes que 

criaram instalações de produção, ou que se deslocaram para o mercado estrangeiro. 

Adaptar produtos para necessidades ou gostos locais. Evitar o custo de servir um 

mercado à distância. Ter uma presença física no mercado de forma a desencorajar os 

potenciais concorrentes.  

 

3. Efficiency Seeking: o IDE ocorre quando as empresas retiram vantagens dos 

diferentes fatores disponíveis nos mercados de destino. Ocorre quando estas retiram 

vantagens da economia de escala, do perfil dos consumidores, da eficiência da logística, 

dos custos. 

 

4. Strategic Asset Seeking: o IDE visa a aquisição de uma nova base tecnológica em vez 

da exploração de um activo já existente. 

 

Ao longo dos últimos anos tem havido um aumento das pesquisas e dos trabalhos 

empíricos no âmbito de investimento directo estrangeiro. O Quadro 1 faz uma breve 

descrição de alguns estudos no âmbito de IDE. 

 

Quadro 1: Estudos no âmbito do IDE 

Autor Tema do estudo Conclusões 

Bitzenis e Szamosi (2009) 

Analisar os modos de entrada, 

analisar as motivações e as 

barreiras à entrada do IDE num 

determinando país. 

Ficou demonstrado que a 

instabilidade política e 

económica não é tão 

significativa a ponto de 

desincentivar o 

investimento. Fatores como 

falta de infraestruturas e de 

mão-de-obra qualificada 

foram indicados como mais 

significativas no 

desincentivo ao IDE. 
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Neto, Brandão e Cerqueira 

(2010) 

O impacto dos diferentes tipos 

de investimento direto 

estrangeiro no crescimento da 

economia. Isto baseado na 

análise de um painel de dados de 

53 países no período 1996-2006. 

O IDE exerce um impacto 

positivo e significativo no 

crescimento da economia 

tanto nos países 

desenvolvidos como em 

desenvolvimento. 

Leitão e Faustino, (2010) 

Análise dos determinantes que 

justificam o fluxo de IDE de 

Portugal. 

A variável do custo laboral, 

do tamanho de mercado, 

abertura comercial e as 

distâncias geográficas, 

revelaram-se 

estatisticamente 

significativas. 

Vijayakumar, Sridharan e 

Rao , (2010) 

Análise dos determinantes que 

justificam o fluxo de IDE dos 

BRICS. 

A estabilidade económica, 

as perspetivas de 

crescimento e a abertura 

comercial, demonstraram 

ser insignificantes como 

determinantes de fluxo de 

IDE nos países BRICS. 

Rehman, Orangzab, Raza, 

(2011) 

Análise dos determinantes que 

justificam o fluxo de IDE no 

Paquistão. 

Os determinantes que têm 

mais impacto sobre o fluxo 

de IDE no Paquistão são o 

tamanho de mercado, a 

abertura comercial, o acesso 

ao mercado internacional e 

a qualidade da mão de obra. 

 

Determinantes de IDE 

Com a implementação de estratégias globais por parte das multinacionais, a escolha do 

local tornou-se cada vez mais importante. As multinacionais tornaram-se mais 

dependentes de uma melhor compreensão dos fatores que influenciam a distribuição 

espacial do IDE (Chidlow, Salciuviene e Young, 2009). Por isso, a análise dos 

determinantes, de forma a orientar a estratégia de investimento das empresas, tornou-se 

imprescindível, tendo em conta duas dimensões: a estabilidade macroeconómica e a 
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estabilidade política. Tudo isto porque a estabilidade económica e política interagem de 

forma a criarem as condições necessárias de curto e de longo prazo para sustentar os 

processos de competitividade internacional das organizações (Amal, Raboch e Tomio, 

2009). 

A escolha do mercado estrangeiro, para o qual se pretende investir, depende de diversos 

fatores (Liu e Pearson, 2010). A distância cultural, o ambiente de negócio, as políticas 

de governo locais, o nível de desenvolvimento do país e o grau de abertura, entre outros; 

variando substancialmente nas diferentes regiões (Liu, 2010). 

A maior parte dos estudos identificaram o ambiente económico do mercado doméstico, 

o tamanho do mercado, a qualidade das infraestruturas, o custo da mão-de-obra, a 

abertura comercial, o retorno sobre o capital e a estabilidade política, entre outros, como 

determinantes chave que conduzem o fluxo de IDE (Quazi, 2007). No entanto, a 

disponibilidade de uma mão-de-obra mais instruída tem sido reconhecida como um dos 

recentes determinantes de destaque do IDE (Morales e Brennan, 2007). A integração 

regional também afeta a entrada e saída de IDE entre países membros e não membros. 

Isto porque a integração regional, que resulta numa redução de barreiras comerciais e 

restrições ao investimento, pode alterar as vantagens específicas do local e assim afetar 

diretamente os fluxos de IDE (Liu, Shu e Sinclair, 2009). Os determinantes do IDE 

afetados por incentivos indirectos são difíceis de medir, devido ao fato da medição das 

influências de incentivos indiretos ser na maior parte dos casos duvidosa e apresentar 

uma certa ambiguidade (Ginevicius e Simelyte, 2011). Os estudos exploram apenas a 

influência de determinantes diretos que afetam os fluxos de IDE.  

 

Compreendem-se como determinantes institucionais o grau de estabilidade política, o 

grau de intervenção do governo na economia, o direito de propriedade, a burocracia e a 

corrupção. Estes constituem-se como importantes determinantes para a decisão dos 

investidores estrangeiros (Morales e Brennan, 2007). A instabilidade política influência 

negativamente a confiança dos investidores estrangeiros no que diz respeito ao clima de 

investimento, e chega mesmo a afastá-lo (Quazi, 2007).  

  

Do ponto de vista económico, se a taxa de câmbio é volátil e o país apresenta 

instabilidade macroeconómica, o risco de investir no país é também elevado (Bitzenis e 

Szamosi, 2009). Os investidores estrangeiros tendem a considerar um país com elevada 
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taxa de crescimento do PIB bastante atractivo do ponto de vista de investimento, porque 

indica um largo potencial de procura em relação aos seus produtos e probabilidade de 

uma considerável economia de escala (Choong e Lam, 2010). 

 

Vantagem competitiva do mercado de destino 

Uma empresa esforça-se para manter um nível de risco baixo e este esforço reflecte-se 

em todas as decisões de gestão em toda a empresa (Johanson e Vahlne, 1977). Daí ser 

necessário que a empresa ao escolher o mercado, no qual pretende investir, analisar 

todas as possíveis motivações e obstáculos que esse país de destino tem para oferecer 

(Bitzenis e Szamosi, 2009) — ou seja, analisar a vantagem competitiva de um 

determinado mercado. Existem duas formas de analisar um mercado: a) diamante de 

Porter, b) PESTEL. Para além disso, em determinados mercados de destino, a cultura e 

a religião assumem um papel importante, sendo utilizado o método de Hofstede.  

A teoria da vantagem competitiva de Michael Porter tem sido retratada em diversas 

pesquisas, dado que constitui quadro de referência para a análise da vantagem 

competitiva de um mercado internacional. A vantagem competitiva obtida é sustentada 

através de um processo altamente localizado. O Diamante da Vantagem Nacional 

baseia-se em seis atributos gerais de uma nação, atributos que individualmente e como 

sistema, constituem o Diamante da Vantagem Nacional (Porter, 1990). 

Estes atributos são os seguintes: 

 

 condicionantes de fator: a posição do país em termos de fatores de produção, 

como a mão-de-obra qualificada ou as infraestruturas necessárias para competir 

em determinada indústria; 

 condições de procura: a caraterística da procura no mercado doméstico para o 

produto ou serviço da indústria;  

 indústrias relacionadas e de suporte: a presença ou a ausência no país de 

indústrias fornecedoras, e também de outras indústrias relacionadas que sejam 

internacionalmente competitivas; 

 estratégia, estrutura e concorrência: as circunstâncias nacionais e o contexto 

criam fortes tendências na forma como as empresas são criadas, organizadas e 

geridas, bem como as caraterísticas da concorrência interna;  
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 governo: o papel do governo é encorajar e incentivar as empresas a atingirem 

níveis mais elevados de competitividade. O governo não pode criar indústrias 

competitivas, este papel cabe às empresas. Tendo por isso um papel indireto e 

parcial; 

 sorte: a sorte é tudo aquilo que está fora do controlo das empresas. Influencia a 

competitividade da mesma de forma positiva ou negativa. 

São diversos os fatores no ambiente macro capazes de influenciar a decisão dos 

gestores, de qualquer organização. As mudanças tributárias, as novas leis, as barreiras 

comerciais, as mudanças demográficas e as mudanças na política governamental — são 

exemplos de mudanças macro.  

A análise PESTEL permite verificar estas mudanças: 

 fatores políticos: referem-se às políticas do governo, tais como o grau de 

intervenção na economia; 

 fatores económicos: este inclui as taxas de juro, mudanças de tributação, 

crescimento económico, inflação e taxas de câmbio;  

 fatores sociais: as mudanças nas tendências sociais podem ter impato sobre a 

procura dos produtos de uma empresa, bem como na disponibilidade para o 

trabalho; 

 fatores tecnológicos: novas tecnologias criam novos produtos e novos 

processos; 

 fatores ambientais: inclui o clima e as mudanças climáticas. As alterações na 

temperatura podem ter impacto em algumas indústrias, incluindo agricultura, 

turismo e seguros; 

 fatores legais: estes são relacionados com o ambiente legal no qual as empresas 

operam. 

Um dos métodos reconhecidos para analisar a cultura de um país, o método elaborado 

por Hofstede (1980). Este tem em consideração a incerteza e a distância cultural. 

Hofstede reconhece que as diferenças culturais nacionais variam substancialmente ao 

longo de quatro dimensões — evitar a incerteza, o individualismo, a independência em 

relação ao poder, e a masculinidade-feminilidade. 
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O mercado do Irão 

É necessário verificar se o mercado iraniano tem vantagem competitiva no âmbito de 

IDE, pois, desta forma, é possível verificar objetivamente a existência de motivações e 

obstáculos do ponto de vista do investidor.   

 

Diamante de Porter 

 

Condicionantes de fator  

O território iraniano é um território que possui inúmeras matérias-primas — desde 

petróleo, gás natural, carvão, cromio, cobre, minério de ferro, manganês, chumbo, zinco 

e enxofre. De realçar que o Irão é o 6º produtor mundial de petróleo, o 8º exportador e o 

3º país com maiores reservas deste recurso, a nível mundial. No que diz respeito a gás 

natural, o Irão é o 5º maior produtor mundial e o 29º exportador (CIA, 2012). 

 

A mão-de-obra é considerada qualificada, o que é justificado pelo aumento do número 

de licenciados no mercado de trabalho. As infraestruturas de comunicação apresentam 

uma contínua modernização. Têm como objectivo melhorar a eficiência e aumentar o 

volume do serviço urbano, mas também fornecer serviço telefónico a milhares de 

aldeias que não usufruem deste serviço.  

A empresa iraniana de telecomunicações, de propriedade estatal, tem inovado, 

ampliando a rede fixa e móvel (CIA, 2012). 

 

Condições de procura 

A caraterização do mercado doméstico iraniano tem em conta o tamanho da população, 

as caraterísticas e o rendimento da mesma. A população iraniana é composta por 

77.891.220 de pessoas — a taxa de crescimento no ano de 2011 foi de 1.2%. Sendo 

24% da população com idade inferior aos 15 anos. A população é maioritariamente 

jovem, com a idade média situada nos 26,8 anos.  

A grande parte da procura doméstica, 71% do total da população, reside nas zonas 

urbanas. O PIB per capita no ano 2011 chegou aos 12.200 dólares, um valor 

consideravelmente baixo. A taxa de crescimento real do PIB foi de 2,5% (CIA, 2012). 
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Indústrias relacionadas e de suporte 

O contexto iraniano é dominado pelas grandes empresas estatais e pelo governo, através 

da sua filial de Desenvolvimento Industrial e Renovação Organizacional do Irão 

(DIRO). Esta tem uma grande influência e amplo controlo sobre as actividades 

económicas do país (Ferrettie Parmentola, 2009). 

Para além disso, as empresas locais, tanto as públicas como as privadas, não dispõem de 

know how necessário para implementar actividades nas indústrias não petroquímicas. 

Um dos objectivos do Irão é tornar a sua produção industrial mais competitiva 

internacionalmente e destacar-se nas restantes indústrias, para além da indústria 

petroquímica (Ferrettie Parmentola, 2009). 

O setor dos hidrocarbonetos, da agricultura e da indústria são os principais responsáveis 

pelo crescimento do PIB. De referir que o primeiro setor favoreceu a subida do 

consumo privado e do investimento interno. Apesar deste contexto propício, houve um 

abrandamento das exportações de petróleo. Um abrandamento causado pela 

incapacidade de refinação consequente de interferências políticas e de pressões 

internacionais exercidas junto das multinacionais petrolíferas para não investirem no 

Irão, devido ao programa nuclear iraniano. No entanto, o governo implementou 1.153 

projectos industriais com um custo total de 130,2 mil milhões de Riais até Março de 

2009, valor que foi complementado por um elevado investimento privado. Atualmente, 

o sector automóvel do Irão é a segunda indústria mais ativa do país, logo após a 

indústria de petróleo e gás. O Irão tornou-se no maior produtor de veículos do Médio 

Oriente, produzindo 46% de todos os carros lançados nesta região. Existem 28 unidades 

de fabricação de automóveis em todo o Irão, sendo a Iran Khodro e Saipa as maiores 

empresas nacionais (Ministério das Indústrias e Minas, 2010). 

 

Estratégia, Estrutura e Concorrência 

Apesar do mercado iraniano ser bastante atrativo para os investidores estrangeiros, já 

que possui um tamanho de mercado consideravelmente grande, mão-de-obra barata e 

qualificada e inúmeras matérias-primas, estes mesmos investidores têm a percepção 

clara da dificuldade de entrada neste mercado e na existência de elevado risco 

económico e político. Seguindo esta linha de raciocínio, é possível verificar que o Irão é 

considerado um dos países onde é mais difícil fazer negócios, encontrando-se em 144º 

lugar entre 183, segundo os 10 critérios chave do Banco Mundial. (Doingbusiness, 

2012).  
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No que concerne à facilidade de criação de empresas, o Irão tem uma classificação 

favorável, já que em média são necessários 8 dias para o efeito, ao contrário do Iraque 

cuja demora chega aos 77 dias. Apesar desta situação, os custos e penalidades inerentes 

ao despedimento de um trabalhador são excessivamente elevados. Ocupa o 98º lugar no 

que toca à facilidade de acesso ao crédito. E detém uma das piores classificações no 

ranking de protecção dos investidores (Doingbusiness, 2012). 

Esta limitada e difícil acessibilidade explica o número reduzido de investimento direto 

estrangeiro no país. Para contrariar este cenário o governo iranianao tem vindo a adoptar 

políticas de incentivo ao investimento direto estrangeiro (Doingbusiness, 2012). 

 

Governo 

As recentes políticas económicas têm-se caraterizado por uma maior abertura em 

relação ao comércio externo. O governo tem vindo, gradualmente, a contribuir para uma 

maior abertura comercial para com os outros países. Em Maio de 2002 adotou novas 

políticas, com objetivo de aumentar o Investimento Directo Estrangeiro; promoveu 

incentivos fiscais, criando o chamado Special Economic Zones; criou infraestruturas de 

network. O objectivo destas medidas não foi apenas atrair capital estrangeiro, mas 

também a generalização de spillovers tecnológicos e de mercado provenientes desses 

mesmos investimentos directos. Nesta perspetiva, o principal instrumento do governo é 

o DIRO. As reformas mais importantes passam pela privatização das empresas 

pertencentes ao governo, a criação de um sistema tributário mais equitativo e a redução 

das tarifas alfandegárias — as quais, até há pouco tempo, protegiam a manufaturação 

local contra a concorrência estrangeira (Ferrettie Parmentola, 2009). 

 

Sorte 

A sorte é tudo aquilo que está fora do controlo das empresas e influencia a 

competitividade da mesma de forma positiva ou negativa. As relações externas são 

marcadas por contínuas sanções económicas dos EUA, da ONU e da União Europeia. 

Sanções motivadas pelas posições do Irão em relação ao terrorismo, ao programa 

nuclear desenvolvido nos últimos anos, e ainda pelos conflitos versus alianças 

estabelecidas com os restantes países da sua zona geográfica. As empresas enfrentam 

como principal desafio a instabilidade política e social no país, que pode influenciar de 

forma negativa os investimentos até aí efetuados. 
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PESTEL 

Fatores políticos 

De todos os governos a nível mundial, o iraniano é dos mais intervencionistas no âmbito 

da economia. Os preços são controlados, as atividades económicas sujeitas a 

autorização administrativa, com o sector público a controlar aproximadamente 80% da 

economia. Sendo caracterizada por um setor estatal ineficiente, dependente do setor 

petrolífero, que fornece a maior parte das receitas do governo e que cria importantes 

distorções em todo o sistema. A atividade do setor privado é reduzida e circunscreve-se 

à agricultura e aos serviços. O controlo dos preços e os subsídios pesam na economia, 

fragilizando o potencial crescimento do setor privado. Existem, de forma significativa e 

abundante, atividades no mercado informal e uma corrupção generalizada. No entanto o 

Irão, desde o início da década de 90 do século passado, tem reconhecido a necessidade 

de reduzir estas ineficiências (CIA, 2012).  

Fatores económicos 

A subida contínua do preço do petróleo nos últimos anos permitiu ao Irão aumentar as 

suas receitas provenientes da exportação de petróleo, atingindo cerca de 

28.000.000.000.000 de dólares em 2010, o que permitiu aliviar um pouco o impacto das 

sanções internacionais no âmbito financeiro. No entanto as políticas fiscais e 

monetárias, a ineficiente gestão do governo, as sanções, a depreciação da moeda, estão a 

ter impacto na inflação e na estagnação do PIB (CIA, 2012). 

A política orçamental expansionista justifica as elevadas taxas de inflação, que tem 

conduzido a uma pronunciada erosão dos salários reais. Segundo o Bank Markazi 

(Banco Central), estimou-se uma forte diminuição até 2012. A par da inflação, o 

desemprego constitui um dos problemas fulcrais na economia do país, estando mais de 

12% da população activa nesta situação, prevendo-se um aumento para 15% em 2012 

(CIA, 2012). 
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Fatores Sociais 

De acordo com os dados do CEI, a população ativa rondava os 23.8 milhões de pessoas, 

no ano de revisão. O aumento do número de licenciados e de mulheres no mercado de 

trabalho têm vindo a ser considerados os fatores que contribuem para o aumento da taxa 

de participação e Job-seeking population. Uma análise da empregabilidade por setores 

económicos revela que o número de pessoas empregadas aumentou 2,4% para 21.0 

milhões de pessoas em 2009/2010. A maior percentagem é relativa ao setor dos serviços 

e a menor ao setor agrícola. Comparando a oferta e a procura da força de trabalho nos 

últimos anos, é possível verificar que apesar do aumento do número de oportunidades 

de trabalho, as novas vagas ficam muito abaixo do aumento da oferta de trabalho, 

resultando em aumentos do desemprego. O desemprego é mais acentuado entre os 

jovens, mulheres e recém-formados que pretendem entrar no mercado do trabalho. De 

acordo com o CEI, a taxa de desemprego foi de 11.9% em 2009/2010, indicando um 

aumento de 1.5 pontos percentuais comparado com o ano anterior. (Central Bank of 

Iran, 2012). 

No período 2009/2010, os recursos financeiros para a criação de postos de trabalho e de 

projectos, para a criação de Pequenas e Médias Empresas, aumentou em comparação 

com o ano anterior. As políticas governamentais de estabilização, com o objectivo de 

conter a inflação, e o declínio das receitas cambiais, após a queda do preço do petróleo, 

foram responsáveis pelo baixo desempenho das medidas de criação de oportunidades de 

emprego (Central Bank of Iran, 2012). 

Fatores tecnológicos 

Em termos tecnológicos tem-se verificado uma melhoria gradual e acentuada no sistema 

telefónico. Isto é possível verificar pelo aumento da eficiência e volume do serviço 

urbano, mas também pela criação de infraestruturas de forma a que milhares de aldeias 

possam usufruir deste mesmo serviço. As principais linhas em uso estendem-se a 

26.849 milhões de telefones em 2010. O serviço móvel, por sua vez, também aumentou; 

tendo em 2009 por volta de 50 milhões de assinantes, existindo um total de 67.5 

milhões de telemóveis em uso em 2010. Os utilizadores de internet rondam os 8.214 

milhões em 2009 (CIA, 2012). 
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Fatores ambientais 

Nos últimos anos, devido à sua geografia, indústria e tráfego, a poluição da atmosfera 

em Teerão tornou-se um grande problema. A maior parte dos veículos pessoais e 

públicos são antigos e não possuem sistemas de controlo de emissões. O Município de 

Teerão e o Departamento do Ambiente têm agido de várias formas para reduzir a 

poluição. As atividades no ramo da comunicação fazem parte da estratégia (Calabrese, 

Kalantari, Santucci e Stanghellini,2008).  

Os acordos internacionais no âmbito do ambiente são relativos à biodiversidade, às 

mudanças climáticas (protocolo de Kyoto), desertificação, espécies ameaçadas, resíduos 

ameaçados, marinha dumping, proteção da camada de ozono, poluição dos navios e 

zonas húmidas. Os outros acordos estão assinados mas não ratificados: modificação 

ambiental, direito do mar, conservação da vida marinha (CIA, 2012). 

Factores legais 

A lei do trabalho está assente em diversos pressupostos. Qualquer ausência devido à 

prestação do serviço militar obrigatório e também ao período de participação voluntária 

dos trabalhadores na frente de guerra é considerado como prestação de serviço. O fim 

do contrato acontece devido a factores mais usuais, mas qualquer trabalhador que peça a 

demissão será obrigado a permanecer no cargo pelo período de um mês. São 

consideradas como horas de trabalho todas as horas em que o trabalhador está a exercer 

a sua função, e este não deverá exceder as oito horas diárias. O fim-de-semana é 

constituído apenas pela sexta-feira. Os trabalhadores que, por qualquer motivo, 

trabalhem às sextas-feiras, deverão receber um montante equivalente a 40% dos 

salários, além dos seus salários habituais por não utilização do fim-de-semana. 

(International Labour Organization, 1991). 

Existem condições de trabalho acordadas para os mais novos, sendo proibido empregar 

um indivíduo com menos de 15 anos de idade. Para além disso qualquer trabalhador 

entre 15 e 18 anos é considerado trabalhador jovem, que tem de ser sujeito a exames 

médicos no início do seu trabalho por parte da Organização Social de Segurança. O seu 

horário diário deverá ter menos meia hora ou uma hora que os restantes trabalhadores. 

(International Labour Organization, 1991). 
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Em relação à segurança e higiene no trabalho, a fim de preservar a força de trabalho, é 

obrigatório que todas as oficinas, empregadores, trabalhadores e estagiários, cumpram 

as instruções formuladas pelo Conselho Superior de Segurança Técnica. O Ministério 

da Educação em Saúde e Medicina tem responsabilidade na prevenção de doenças 

relacionadas com a prestação de trabalho e ambiente de trabalho. Existe inspeção do 

trabalho e esta é exercida pelo Departamento Geral de Inspecção do Ministério do 

Trabalho e Assuntos Sociais (International Labour Organization, 1991). 

Cultura e religião  

A componente cultural e religiosa é um dos indicadores mais importantes em países 

islâmicos, como é o caso do Irão. As questões culturais no processo de escolha do 

mercado, são impactantes. É fundamental analisar essas questões culturais dado que 

estas podem potenciar custos e riscos de negócio (Kogut e Singh, 1988). 

A cultura iraniana é baseada na classe social, sendo tradicionalista e patriarca. A 

tradição para a maioria está enraizada na religião. A classe na sua forma mais simples 

baseia-se principalmente sobre o rendimento e genealogia, apesar da modernidade e do 

tradicionalismo também poderem ser usados para distinguir as classes. No Irão as 

diferentes classes estão ligadas entre si através de diferentes processos, e têm diferentes 

culturas. Por exemplo, a família é uma fonte primária de segurança e de apoio 

financeiro — isto para famílias de baixo rendimento.  

A atividade laboral (público) está destinada aos homens, e a doméstica às mulheres.  

O ambiente laboral para aqueles que dispõem de baixo nível económico e educacional é 

fraco; ao contrario dos profissionais mais qualificados e com nível de instrução elevada, 

onde o ambiente é sofisticado (Iran Chamber Society, 2001). 

Geralmente, as classes mais baixas e sem instrução, atribuem às mulheres um estatuto 

inferior. Por outro lado as classes mais modernas esforçam-se por garantir a igualdade 

dos géneros e eliminar a discriminação. Os muçulmanos, muito conservadores, podem 

evitar cumprimentarem-se com um aperto de mão ou simplesmente beijar outros 

indivíduos em público (Iran Chamber Society, 2001). 

O vestuário formal para os homens inclui fato e gravata, mas desde a revolução islâmica 

que muitos muçulmanos deixaram de usar a gravata, pela sua conotação ocidental. 
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Vestir formalmente é considerado um sinal de respeito, sendo o contrário considerado 

uma ofensa. A idade adulta dispõe de enorme ascendente social. Os pais estão 

envolvidos nas decisões dos filhos, tanto a nível pessoal como profissional. A educação 

é muito elogiada entre todos os iranianos e muitas vezes as crianças são pressionadas ao 

sucesso académico (Iran Chamber Society, 2001). 

O estatuto das mulheres nos países islâmicos tem sido visto como uma prova de 

opressão do Islão em relação às mulheres, no que toca à liberdade no uso do vestuário e 

até nos direitos legais de divórcio (TeachMideast - An educational Initiative of the 

Middle East Policy Council, 2002). 

O que é geralmente classificado como comportamento de grupo também pode ser 

identificado como comportamento religioso. Separar os dois pode ser uma tarefa difícil 

para os estrangeiros não familiarizados com a complexidade da cultura tradicional e/ou 

muçulmana. Estas características religiosas têm impacto nos traços culturais, podendo 

afirmar-se que existem padrões religiosos que se converteram em padrões culturais (Iran 

Chamber Society, 2001). 

Após esta análise de mercado, do ponto de vista teórico, é possível verificar que o país 

não apresenta estabilidade económica nem política, mas, por outro lado, tem fatores 

atrativos do ponto de vista do investimento estrangeiro — como mão-de-obra 

qualificada e os recursos naturais. Na seção seguinte serão abordados os determinantes 

que se consideraram relevantes, e mencionados do ponto de vista académico de forma a 

analisar a significância de cada um para a atração do fluxo de IDE no mercado iraniano.  

Questões e hipóteses de investigação 

Esta investigação pretende analisar o efeito de cada determinante na atração do fluxo de 

IDE no Irão, uma análise inexistente na literatura académica. Os estudos feitos sobre o 

Irão situam-se no âmbito de política externa iraniana (Soltani e Amiri, 2010), e na 

análise do papel do governo nos knowledge spillovers do IDE (Ferretti e Parmentola, 

2009). 

Os indicadores relevantes para a decisão de investimento num determinando país 

agrupam-se em duas categorias: os determinantes económicos e os determinantes 

institucionais. Em termos de literatura existente sobre o IDE, elencam-se os seguintes 
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determinantes: tamanho do mercado, abertura do comércio. Estes são os determinantes 

mais citados do ponto de vista da análise económica do país. Como determinantes 

institucionais destaca-se, o capital humano, a população ativa e as infraestruturas. No 

entanto foi necessário recorrer à variável proxy uma vez que as variáveis definidas não 

estão disponibilizadas em dados numéricos e a variável proxy é algo que está 

relacionado com a variável não observada que gostaríamos de controlar em nossa 

análise. A variável * por exemplo é não observada, mas temos uma variável proxy de 

*. Chamemos essa variável proxy de  

Tamanho de mercado: considerado como a procura existente num determinando 

mercado. Um IDE tem como propósito servir os consumidores do mercado investido, e 

deverá analisar o poder de compra da população. Para além disso o tamanho de mercado 

é também um indicador da possível existência de economias de escala. Um dos proxys 

mais utilizados para indicar o tamanho de mercado é o PIB per capita ou o crescimento 

do PIB, representando o tamanho e o crescimento económico potencial do país. Neste 

estudo o proxy utilizado vai ser a taxa de crescimento do PIB. O determinante PIB 

apresentou uma correlação positiva e significativa em relação ao fluxo de IDE 

(Rehman, Orangzab, Raza, 2011; mas também Alkhathlan e Tarique, 2009; Leitão e 

Faustino, 2010; e Tsurkanu e Maniam, 2010). No entanto, no estudo de Quazi (2007) o 

tamanho de mercado apresentou uma correlação insignificante.  

Hipótese 1: existe correlação positiva entre a taxa de crescimento do PIB e o fluxo de 

IDE no Irão. 

 

Infraestruturas: a disponibilidade e a qualidade das estradas, autoestradas, aeroportos, 

portos, energia elétrica, redes de telecomunicações, entre outros, contribuem para o 

aumento da produtividade, incrementando vantagem local ao país de destino, e 

consequentemente aumento do fluxo de IDE — sendo assim um determinante de relevo. 

Considerando que infraestruturas têm um impacto positivo no fluxo de IDE no Irão, o 

proxy utilizado para indicar a qualidade de infra-estrutura é os gastos públicos. O 

determinante infraestrutura apresenta uma correlação positiva e significativa com o 

fluxo de IDE (Rehman, Orangzab, Raza, 2011; mas também Liu e Pearson, 2010; e 

Vijayakumar, Sridharan e Rao, 2010). 

Hipótese 2: existe correlação positiva entre gastos públicos e o fluxo de IDE. 
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Capital Humano: a mão-de-obra qualificada ou barata, é uma das caraterísticas mais 

procuradas no que diz respeito ao capital humano. Muitas da multinacionais que 

aplicam investimento direto estrangeiro em países em desenvolvimento procuram, 

principalmente, uma mão-de-obra barata, de forma a baixar os seus custos de produção. 

No entanto uma mão-de-obra barata mas não qualificada pode apresentar baixa 

produtividade, daí a importância da mão-de-obra qualificada. Existe uma relação 

positiva entre o nível de instrução do capital humano e o fluxo de IDE, usando como 

proxy a taxa de alfabetização (dos adultos) para o capital humano. Segundo os estudos 

de Berkoz e Turk (2009), a mão-de-obra qualificada apresenta uma relação positiva e 

significativa com o fluxo de IDE.  

Hipótese 3: existe correlação positiva entre capital humano e o fluxo de IDE no Irão. 

 

População ativa: é um determinante relevante, uma vez que mede a força de trabalho 

de um país. Para um investidor, um dos recursos que terá que ter em consideração será a 

mão-de-obra. É um indicador generalista já que não tem em conta a qualificação da 

mão-de-obra nem o seu custo, é um número que apenas serve para indicar em valores 

absolutos o número de pessoas acima dos 15 anos que exercem ou procuram exercer um 

trabalho ou uma profissão. O proxy utilizado foi o número de pessoas com mais de 15 

anos, empregadas e desempregadas. Segundo os resultados demonstrados por Quazi 

(2007) o capital humano demonstrou ser estatisticamente insignificante. 

Hipótese 4: existe correlação positiva entre população ativa e o fluxo de IDE no Irão. 

 

Abertura comercial: as exportações e o IDE são dois modos alternativos para a entrada 

num mercado estrangeiro. Existem duas abordagens: a primeira considera a exportação 

e o IDE como substitutos, ou seja, a maior abertura comercial é entendida como maior 

volume de exportação, logo menor fluxo de IDE. A segunda, defende que as 

exportações, ou seja, maior comércio internacional, são complementares ao IDE — já 

que o envolvimento no comércio internacional aumenta a possibilidade de futuramente 

realizar IDE. Considera-se para este estudo, a complementaridade entre exportações e 

IDE — logo uma relação positiva entre abertura comercial e fluxo de IDE no Irão. O 

proxy para indicar abertura comercial é a balança comercial. O determinante de 

abertura comercial apresenta uma relação positiva e estatisticamente insignificante com 

o fluxo de IDE (Vijayakumar, Sridharan e Rao, 2010; mas também Leitão e Faustino, 



 
 

20 
 

2010). Os resultados apresentam uma relação negativa e estatisticamente significativa 

entre abertura comercial e o fluxo de IDE (Alkhathlan e Tarique, 2009). 

Hipótese 5: existe correlação positiva entre abertura comercial e o fluxo de IDE no 

Irão.  

Modelo 

 

Quadro 2: hipóteses da investigação 

 

Hipóteses Sinal Hipotético 

Hipótese 1: existe correlação positiva entre a taxa de crescimento 

do PIB e o fluxo de IDE no Irão. 
+ 

Hipótese 2: existe correlação positiva entre gastos públicos e o 

fluxo de IDE. 
+ 

Hipótese 3: existe correlação positiva entre capital humano e o 

fluxo de IDE no Irão. 
+ 

Hipótese 4: existe correlação positiva entre população ativa e o 

fluxo de IDE no Irão. 
+ 

Hipótese 5: existe correlação positiva entre abertura comercial e 

o fluxo de IDE no Irão. + 

 

 

Metodologia 

 

Um dos aspetos a ter em conta é a escolha do método ou abordagem mais adequada à 

investigação. Os economistas clássicos como Smith, Malthus e Marx usaram 

essencialmente o método histórico dedutivo: tentaram generalizar a partir da observação 

da realidade económica que os cercava. Ricardo desenvolveu modelos altamente 

dedutivos, mas os fatos básicos em que baseou o seu raciocínio, como as maiores rendas 

recebidas pelos proprietários das terras mais produtivas, vieram da sua observação da 

realidade económica. A ideia de adoptar o método hipotético dedutivo partiu de Stuart 

Mill — o método parte de um princípio. O homo economicus, cujo comportamento é 

totalmente previsível — complementado com alguns outros pressupostos, esse método 
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possibilita uma teoria precisa e matemática. Pelo contrário, o método histórico dedutivo 

não parte de simples pressupostos, mas da observação de uma realidade complexa e em 

mudança (Bresser-Pereira, 2009).  

Um projecto de pesquisa começa sempre com uma teoria. As hipóteses podem ser 

formuladas através da teoria sobre o comportamento dos agentes económicos. As 

hipóteses podem ser também formuladas a partir de observações. O modelo de 

comportamento económico que deriva de teorias é um modelo económico. O modelo 

consiste em equações matemáticas com variáveis económicas e parâmetros 

desconhecidos. Os pressupostos estatísticos sobre o modelo são testados posteriormente 

(Vogelvang, 2005). 

Método dos Mínimos Quadrados 

A econometria tem em conta a estimativa de relações sugeridas pela teoria económica. 

Isto consiste em dois propósitos: em primeiro lugar, permitir que as hipóteses 

económicas sejam testadas empiricamente; em segundo lugar, fornecer uma estrutura 

que possibilite previsões racionais e coerentes. Estes dois objectivos estão naturalmente 

relacionados, uma vez que a capacidade de fazer análises bem sucedidas proporciona o 

teste crucial de qualquer teoria (Harvey, 1990). 

Os testes mais comuns são o standard normal, the t-statistic, the chi-square, and the F 

distributions. Em pequenas amostras a aplicabilidade destas distribuições depende dos 

erros no modelo, sendo distribuído normalmente. O valor de t statistic para cada 

parâmetro de estimação pode ser comparado diretamente com os valores críticos no t-

table, para testar as hipóteses em que o parâmetro é igual a zero (Kennedy, 2003). 

De acordo com Lawson e Hanson (1974) o método dos Mínimos Quadrados não é 

utilizado apenas para resolver um problema mas sim para obter informações 

quantitativas que permitam descrever a relação entre os parâmetros. Para além disso, 

qualquer problema com dados suficientemente grandes exige um método de 

aproximação. O método dos Mínimos Quadrados é usualmente o critério de 

aproximação escolhido. 

 

Existem dois tipos de dados, os de séries temporais e os de corte transversal. Uma 

característica óbvia dos dados de séries temporais, que os distingue dos dados de corte 

transversal, é que um conjunto de dados de séries temporais tem uma ordenação 
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temporal. Para analisar dados de séries temporais nas ciências sociais devemos 

reconhecer que o passado pode afectar o futuro, mas o contrário não acontece 

(Wooldridge, 2006). O primeiro passo na construção de modelos econométricos 

dinâmicos implica uma análise detalhada das caraterísticas individuais das variáveis da 

série temporal envolvida. Tal análise é importante porque as propriedades da série 

individual têm que ser tidas em conta na modelação do processo de geração de dados de 

um sistema de variáveis potencialmente relacionadas (Lütkepohl e Krätzig, 2004). 

Certamente, as séries temporais satisfazem os requisitos intuitivos, daí serem 

considerados variáveis aleatórias. Formalmente, uma sequência de variáveis aleatórias 

indexadas pelo tempo é chamada de processo estocástico ou processo de série temporal. 

O tamanho da amostra de um conjunto de dados de séries temporais é o número de 

períodos nos quais observamos as variáveis de interesse (Wooldridge, 2006). 

Há outras definições do processo estocástico estacionário, como por exemplo 

estacionário de segunda ordem ou em covariância. O processo é definido, com 

( ,…..,  ) são invariantes no tempo para qualquer h inteiro, —  isto é, eles 

dependem apenas de h e não de t. Por vezes um processo que satisfaça esta condição é 

descrito como sendo estritamente estacionário (Lütkepohl e Krätzig, 2004). 

Um modelo estático que relaciona y e z é:  

 

O nome ―modelo estático‖ deriva do fato de estarmos a modelar uma relação 

contemporânea entre y e z. Em geral, um modelo estático é postulado quando se acredita 

que uma mudança em z no período t terá um efeito imediato em y:  quando 

 Os modelos de regressão estáticos também são usados quando temos interesse 

em conhecer a relação de trocas entre y e z. 

Existem diagnósticos para encontrar o melhor conjunto de parâmetros do modelo, 

muitas vezes baseados em um único número, como por exemplo a raiz quadrada média 

do erro da validação, o coeficiente de determinação ( ), selectividade (Green e 

Kalivas, 2002). 
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Um dos testes para verificar a autocorrelação é o teste de Durbin-Watson, ou seja, testar 

a correlação serial nos erros, no modelo de regressão múltipla. A estatística de Durbin-

Watson (DW) também é baseada nos resíduos do MQO (Wooldridge, 2006). 

O método hipotético dedutivo é apropriado às ciências metodológicas. No entanto neste 

estudo foi necessário combinar indução e dedução. Apesar do método hipotético 

dedutivo sozinho permitir hipóteses precisas e quantificáveis, foi utilizado também o 

método histórico-dedutivo, já que existiu uma observação de uma realidade complexa e 

em mudança. Ambos são dedutivos, mas enquanto um é hipotético — partindo de um 

pressuposto, o outro é histórico — partindo de sequências observadas de fatos e 

mantendo-se aproximado deles durante o processo dedutivo. 

No entanto a parte dominante deste estudo é o hipotético dedutivo, em que foram 

colocadas as hipóteses que pretendem demonstrar a relação entre a variável dependente 

(IDE) e as variáveis independentes. Estas hipóteses permitem ser comparadas com os 

resultados posteriormente obtidos para verificar se a teoria vai de encontro aos 

resultados empíricos.  

Pesquisa de dados  

Foram utilizados dados quantitativos em vez de qualitativos, por se considerar que os 

dados quantitativos colhem evidências mais concretas do efeito, mais objectivas. No 

entanto não deixa de ser acompanhado por um estudo que analisa as complexidades que 

não são possíveis de serem medidas. 

A população ativa e taxa de gastos públicos foram retiradas diretamente da base de 

dados do Banco Mundial (2012), onde é possível retirar informação sobre os países, 

selecionando o tema pretendido. A taxa de crescimento do PIB e a balança comercial 

foram calculados tendo por base os dados retirados da base de dados do Banco Mundial. 

 

Os fluxos de IDE (milhões de dólares), que representam a variável dependente, foram 

retirados do UNCTAD (2012) — do quadro que apresentava valores dos fluxos de IDE 

com a seguinte designação: FDI inflows, by region and economy, 1990-2010 — em que 

estão apresentadas a regiões/economias e os respectivos valores.  
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Os dados utilizados para representar o capital humano foram a taxa de alfabetização, 

retirado do site de UNESCO (2012) na secção onde é possível selecionar o país e é 

verificado os valores da taxa de alfabetização. 

 

Quadro 3: determinantes da investigação 

Variáveis Proxy Sinal hipotético Fonte 

IDE 
Fluxos de IDE (milhões de 

dólares) 

Variável 

dependente 
UNCTAD 

Tamanho de mercado Taxa de crescimento do PIB + Banco Mundial 

Infraestruturas Gastos públicos + Banco Mundial 

Capital humano 
Taxa de alfabetização dos 

adultos 
+ UNESCO 

População ativa 

Número de pessoas acima 

dos 15 anos empregadas e 

desempregadas 

+ Banco Mundial 

     Abertura comercial Balança comercial + Banco Mundial  

*Os valores utilizados podem ser consultados no anexo 

O estudo focou-se no período de 1996-2007. Os dados são anuais, representando a 

amostra temporal. O nível de significância estatística utilizado para o teste é 5%. 

Analisou-se este período devido às grandes reformas económicas e políticas neste 

período, no qual foram implementadas diversas medidas, de forma a aumentar a 

competitividade internacional das indústrias iranianas e os incentivos para uma maior 

abertura comercial. 

Teste econométrico 

Os mesmos dados quantitativos foram submetidos ao tratamento estatístico do Método 

dos Mínimos Quadrados, mais concretamente t-statistic com utilização do EViews. 

Tendo sido utilizados dados de séries temporais, a amostra temporal não apresenta 

nenhuma tendência, uma vez que se está perante uma amostra curta. É fracamente 

dependente e estacionário, ou seja, estamos perante séries temporais estacionárias e 

fracamente dependentes. Tudo isto porque, de acordo com as propriedades conhecidas, 

a média e a variância apresentaram-se finitas e constantes (não dependentes da ordem t 

no processo). E as covariâncias, entre os termos do processo, apresentaram-se 

constantes e a depender apenas do desfasamento temporal entre esses termos, da 

distância entre eles, e não da ordem temporal desses termos (demonstração em anexo). 
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A obtenção dos resultados foi através do Método dos Mínimos Quadrados, com séries 

temporais a partir do EViews, foi feito da seguinte forma: em primeiro lugar foi criado 

no EViews o arquivo de trabalho, importando os dados que criam os primeiros objetos 

— as variáveis como número de séries. Foi criado um arquivo de trabalho em sessões 

seguintes do EViews, de forma a dar continuidade ao projecto da pesquisa. Os dados 

foram importados para o arquivo de trabalho na primeira sessão de EViews, mas dados 

adicionais poderão ser importados a qualquer momento. Os dados de arquivo podem ser 

organizados através de observação — os nomes constam do arquivo e os dados estão 

num arquivo de Excel. 

 

A função 

 

 

A regressão utilizada é o seguinte: 

 

 

       Sendo ER o erro residual. 
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Resultados e Discussão 

Dependent Variable: IDE 

    Method: Least Squares 

    Date: 11/26/12   Time: 

22:16 

    Sample: 1996 2007 

    Included observations: 12 

              

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     C -4.71E+10 1.10E+10 -4.279.329 0.0052 

TXCRESPIB 3.56E+09 2.39E+09 1.491.734 0.1864 

__GP -4.68E+10 1.48E+10 -3.170.892 0.0193* 

ED 6.89E+10 1.86E+10 3.698.575 0.0101* 

PA 4.390.095 1.113.171 3.943.773 0.0076* 

BC -0.127270 0.026520 -4.799.018 0.0030* 

          

R-squared 0.922100     Mean dependent var 1.42E+09 

 Adjusted R-squared 0.857183     S.D. dependent var 1.39E+09 

 S.E. of regression 5.24E+08     Akaike info criterion 4.329.794 

 Sum squared resid 1.65E+18     Schwarz criterion 4.354.040 

 Log likelihood -2.537.877     Hannan-Quinn criter. 4.320.818 

 F-statistic 1.420.432     Durbin-Watson stat 2.470.383 

 Prob(F-statistic) 0.002835 

    TXCRESPIB = taxa de      

crescimento do PIB            

_ GP = Gastos públicos 

ED= Educação  

PA = População ativa 

BC = Balança comercial         

* Estatisticamente significativo a 5% 

Neste caso para avaliar a significância do modelo utilizou-se o que é a percentagem 

da variação amostral em que a variável dependente (IDE) é explicada pelas variáveis 

independentes. Neste caso R-quadrado indica que os determinantes independentes 

explicam certa de 92,2% da variação de IDE (determinante independente).  é 

interpretado como a proporção da variação amostral em  que é explicada pela recta de 

regressão de MQO.  
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  A estatística F é sempre não-negativa (e quase sempre estritamente positiva). A prob 

F-Statistic indica se o modelo é significativo ou não. Neste caso o valor dado é 0.002; e 

uma vez que é inferior a 0.05, é de considerar que o modelo no seu todo é significativo. 

 O teste utilizado para verificar a autocorrelação foi o teste de Durbin-Watson; ou seja, 

permite testar a correlação serial nos erros, no modelo de regressão múltipla. Assim 

para rejeitar a hipótese nula, ou seja, rejeitar a hipótese da existência de correlação 

serial, temos que estar perante um valor de DW que seja significantemente menor que 

dois. Neste caso estamos perante o valor de 2.470, o que significa que não rejeitamos a 

hipótese nula  

Quadro 4: resultados do teste 

Hipóteses Resultados 

Hipótese 1: existe correlação positiva entre a taxa de 

crescimento do PIB e o fluxo de IDE no Irão. 

Correlação positiva. Não é 

estatisticamente significativo. 

Hipótese 2: existe correlação positiva entre gastos públicos 

e o fluxo de IDE no Irão. 

Correlação negativa. É 

estatisticamente significativo. 

Hipótese 3: existe correlação positiva entre capital humano 

e o fluxo de IDE no Irão 

Correlação positiva. É 

estatisticamente significativo. 

Hipótese 4: existe correlação positiva entre população 

ativa e o fluxo de IDE no Irão. 

Correlação positiva. É 

estatisticamente significativo. 

Hipótese 5: existe correlação positiva entre abertura 

comercial e o fluxo de IDE no Irão. 

Correlação negativa. É 

estatisticamente significativo. 

 

Os resultados obtidos de forma geral correspondem às hipóteses estipuladas no 

referencial teórico, à excepção dos gastos públicos e a balança comercial. 

 

O determinante de capital humano e o fluxo de IDE apresentou correlação positiva e é 

estatisticamente significante. Isto poderá ser explicado pelo fato de a taxa de 

alfabetização ser consideravelmente elevada — é de registar que esta apresenta uma 

subida ao longo do período. O determinante capital humano é cada vez mais importante 

do ponto de vista de IDE. A mão-de-obra é considerada qualificada, o que é justificado 

pelo aumento do número de licenciados no mercado de trabalho. Os investidores dão 

cada vez mais importância ao capital humano qualificado, uma vez que estes têm 

impacto direto na produtividade.  
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O determinante de população ativa também apresentou uma correlação positiva e é 

estatisticamente significante. Para um investidor é importante investir num país onde a 

população tem experiência laboral e tem conhecimento do mercado do ponto de vista 

dos procedimentos e tarefas a executar.  

No caso de abertura comercial, é de considerar que se obteve o sinal contrário ao 

considerado na hipótese e se apresentou como estatisticamente significante. Significa 

que existe abertura suficiente a ponto de incentivar maior fluxo de IDE, sendo este 

cenário obtido com maiores incentivos por parte do governo. A correlação negativa 

pode ser explicada pelo fato do aumento de abertura comercial, que foi medida pela 

balança comercial, explicar a teoria de uma forma contrária, que é redução da balança 

comercial significa que a importação teve maior peso, e neste cenário haver aumento do 

fluxo de IDE, indicando que importação no país é complementar ao fluxo de IDE. No 

caso das exportações iranianas, apenas o petróleo tem um peso considerável nas 

exportações, que chegaram aos 28.000.000.000.000 de dólares em 2010. A participação 

iraniana na OPEP tem influência na sua relação com os grandes países industrializados 

consumidores de petróleo e com os grandes produtores do Médio Oriente. No entanto, o 

Irão não integra a Organização Mundial de Comércio e as suas fronteiras parecem 

impedir o comércio internacional. 

 No que diz respeito à proxy considerada para infraestrutura, os gastos públicos 

apresentaram um sinal contrário ao do considerado na hipótese — ou seja, apresentou 

uma correlação negativa e é estatisticamente significante. Isto significa que apesar do 

governo iraniano ser um dos mais intervencionistas do Médio Oriente no âmbito da 

economia, com preços controlados, actividades económicas sujeitas a autorização 

administrativa e o setor público a controlar aproximadamente 80% da economia, os 

gastos públicos não têm sido canalizados nos fatores relevantes para o IDE, como por 

exemplo infraestruturas. Não se tendo verificado um aumento dos fluxo de IDE de uma 

forma significativa apesar de, para combater este cenário o governo ter vindo a adoptar 

políticas de incentivo ao investimento direto estrangeiro. Ao mesmo tempo, estas 

políticas tentam salvaguardar os interesses nacionais, ou seja, a fim de limitar 

comportamentos oportunistas das multinacionais estrangeiras, que poderiam entrar no 

mercado iraniano apenas para tirar proveito das vantagens dos recursos naturais menos 

dispendiosos. O próprio governo decidiu envolver-se directamente no relacionamento 
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com as empresas estrangeiras através do Desenvolvimento Industrial e Renovação 

Organizacional (DIRO). 

A única variável que não se apresentou como estatisticamente significativas foi o 

determinante da taxa de crescimento do PIB. No entanto apresentou a correlação 

considerada na hipótese.  

Isto poderá ser explicado pelo fato do peso da taxa de crescimento do PIB não ter 

impacto no aumento do fluxo de IDE. A taxa de crescimento do PIB aumentou a um 

ritmo mais lento que o fluxo de IDE. Este cenário indica que estamos perante um 

mercado doméstico que à partida não é exigente ou sofisticado na sua grande maioria, já 

que apresenta um crescimento do rendimento razoavelmente baixo.  

 

Conclusão 

A importância e o impacto positivo do IDE é já bastante reconhecida, no entanto, são 

muitos os países que estão aquém dos valores desejáveis de fluxo de IDE. A posição do 

Irão em relação ao fluxo de entrada de IDE é bastante modesta. Os resultados 

demonstraram que os determinantes considerados tradicionais, como por exemplo a 

abertura comercial, as infraestruturas, capital humano e população ativa revelam 

significância estatística para amostra considerada, o que demonstra que vai de encontro 

com os determinantes chave considerados na revisão de literatura.  

O único determinante que não se apresentou estatisticamente significante foi o tamanho 

de mercado, medido pela taxa de crescimento do PIB. Isto apenas indica que está se 

perante um mercado que cresce de uma forma mais lenta a nível de rendimento e por 

essa mesma razão é um mercado pouco exigente.  

As limitações da investigação consistiram na informação limitada e na recolha de dados 

existentes sobre o Irão. A amostra temporal foi curta devido a essa mesma limitação. A 

impossibilidade de medir os efeitos indiretos das sanções e a complexa relação 

diplomática e política que possui, acaba por ter efeitos nos determinantes 

macroeconómicos e institucionais — que não é possível analisar e medir de forma 

quantitativa e direta. 
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Apesar das limitações, esta investigação tem um valor acrescentado na literatura 

académica existente, já que é uma inovação, pois não teve até agora lugar nenhuma 

análise dos determinantes de IDE no Irão.  

Uma vez que os determinantes institucionais e políticos têm um peso bastante relevante, 

a sugestão para as próximas pesquisas será analisar apenas os determinantes 

institucionais e políticos, dado que os determinantes macroeconómicos se revelaram 

decisivos para a amostra obtida. Para além disso, seria interessante recorrer a outros 

dados e outras bases de dados de forma a constituir uma amostra temporal maior nas 

próximas pesquisas. 
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Anexo 

 

 =  +  

1)E( ) = E[  + ] = 0  

2) Var ( ) = [  + ] =  +  =  (1+ ) 

3)Cov(  , ) =Cov( + ,  + ) = 0+ + x 0 + x 0= , t 

 

Determinantes económicos e institucionais 

ano IDE txcresGDP ED % gp PA bc 

1996 20000000,00 17,86% 73,1% 17,0% 15137091 20179652641 

1997 43000000,00 -5,01% 73,1% 17,2% 15836834 15605270447 

1998 38000000,00 -2,57% 73,1% 19,5% 16638230 10758965904 

1999 16000000,00 1,91% 73,1% 18,0% 17494683 19570679511 

2000 194000000,00 -3,33% 73,1% 16,9% 18479489 20082077324 

2001 1084000000,00 12,26% 73,1% 19,3% 19561194 19431743630 

2002 3657000000,00 0,84% 77,0% 19,3% 20738312 25683600051 

2003 2698000000,00 14,02% 77,0% 19,5% 21982702 29966162523 

2004 2863000000,00 17,04% 77,0% 19,4% 23203833 39102559318 

2005 3136000000,00 14,99% 82,4% 22,9% 24365441 52564089914 

2006 1647000000,00 13,85% 82,3% 24,8% 24493721 59170324037 

2007 1670000000,00 22,09% 82,3% 20,6% 24556594 79146508993 
 

 

 

 

 

 

 

//Este documento foi escrito ao abrigo do novo acordo ortográfico da língua portuguesa  

(Diário da República no 193, Série I-A, 4370 a 4388) 
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