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1. Objecto de investiga~io 

A investiga~ao tern por objectivo conhecer os detenninantes do nivel de 

utiliza~io da capacidade produtiva. As questoes fundamentais que nortearam a 

pesquisa foram: 

• Quais as concep~oes de capacidade produtiva existentes relativamente a uma 

economia ou a uma empresa e que tipos de niveis de utiliza~io da capacidade 

associadas podem ser caracterizados (Capitulo D. 

• Como se inter-relacionam os niveis de utiliza~io de cada om dos factores 

produtivos nos pianos micro e macroecon6micos e qual a rela~ao entre os 

desequilibrios no mercado de bens e no mercado de emprego (Capitulo 1). 

• Quais as hipoteses explicativas do nivel de utiliza~io da capacidade analisadas por 

diversos autores e correntes te6ricas (Capitulo ID. 

• Do conjunto das explica~oes do nivel de utiliza~ao da capacidade produtiva global e 

factorial qual a importancia da diferencia~io de produtos e da diversifica~io de 

actividades no ambito da empresa como forma de evitar ou eliminar uma situa~ao de 

subutiliza~ao nao desejada da capacidade produtiva (Capitulo ID. 

• De que modo e com que intensidade o aumento da Oexibilidade tecnologica dos 

processos produtivos permite reduzir ou evitar a subutiliza~o da capacidade produtiva 

(Capitulo ID. 
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• Quais as formas de avaliar a capacidade produtiva e respectivos niveis de utiliza~ao 

nos ambitos microecon6mico e macroecon6mico (Capitulo m). 

• No caso portugues quais os resultados quanto a avalia~ao e explica~ao do nivel de 

uso da capacidade produtiva.global e de cada urn dos factores produtivos (Capitulo IV 

e Capitulo V). 

2. Fontes e metodologia da investiga~io empirica 

A investiga~ao empirica a que se procede nos Capitulos IV e V apresenta duas 

componentes: a analise dos resultados de urn inquerito postal efectuado as empresas do 

sector transformador alimentar no ambito da presente investiga~ao, 0 lnquerito a 

Capacidade Produtiva da Industria Alimentar (ICPIA) I (Capitulo IV) e analises de 

aspectos particulares da subutiliza~ao da capacidade produtiva desenvolvidas para niveis 

de agrega~ao superiores: industria transformadora e totalidade da economia (Capitulo 

Y). 

Os suportes informativos essenciais da analise empirica foram, para alem do 

Inguerito a Capacidade Produtiva da Industria Alimentar - ICPIA, as Estatisticas 

Industriais do Institute Nacional de Estatistica (INE) e os Quadros de Pessoal do 

Departamento de Estatistica do Ministerio do Emprego e Seguran~a Social (DE-MESS, 

actual DE- MQE). Em resultado da diversidade do ambito de analise e das fontes 

informativas utilizadas, as conclusoes da analise empirica serao apresentadas para cada 

urn dos universes estudados. 

0 sector de actividade seleccionado para a analise mais detalhada atraves do 

inquerito postal especifico (Inquerito a Capacidade Produtiva da Industria Alimentar -

ICPIA) foi a industria transformadora alimentar porque e urn sector que apresenta 

oscila~oes regulares e previsiveis do nivel de utiliza~o da capacidade produtiva 

I 0 Inquerito il Capacidade Produtiva da IndUstria Transformadora Alimentar (ICPIA) levado a cabo no imbito da presarte 
investiga9io, foi precedido de um Inquerito Pilato efewutdo por eutrevista dimia. 
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obrigando a fonnas particulares de gestio da utiliza~o global e de cada urn dos factores, 

tern vastas possibilidades de diferencia~ao de produtos e de introdu~ao de inova~oes 

incrementais, e relativamente heterogeneo quanta a tecnologia, escala produtiva e 

estrutura de mercado e orienta uma parcela significativa da produ~ao 

predominantemente para o mercado intemo. 

0 sector das lndustrias Alimentares Bebidas e Tabaco (31 CAE), no qual se inclui 

o subsector estudado, as Industrias Alimentares (311 CAE) detem alguma importincia a 

nivel nacional quanta ao emprego e a produ~ao, ilustrada pelo facto de em 1993 o 

conjunto das 7. 483 empresas agro-industriais empregarem 115 mil trabalhadores, 

correspondendo a 20% do volume de negocios e 12% do emprego total na Industria 

Transformadora.2 

2 
Inquerito as Empresas Agro- Industriais 199211993, INE (199.5). 
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3. Actualidade e relevincia da amilise da capacidade produtiva global e factorial 

0 nivel de utiliza~o da capacidade produtiva tern sido objecto de anaiise de 

economistas que tern contributos de relevo em mwtiplos dominios da ciencia economica. 

De entre esses autores destacam-se: 

Chamberlin3 que relacionou o excesso de capacidade com a concorrencia 

monopolistica; 

· Cassels4 que procurou distinguir a subutiliza~ao do capital de uma empresa do 

conceito de excesso de capacidade na acep~ao chamberliniana; 

Domar5 que relacionou decisoes individuais e comportamento macroecon6mico de 

Iongo prazo num contexto de subutiliza~ao keynesiana; 

Kaldor6 que discutiu a visao de Chamberlin dando enfase na explica~ao da 

subutiliza~ao as indivisibilidades tecnol6gicas; 

Chenery7 que associou a utiliza~ao da capacidade como principio do acelerador; 

Johansen8 que analisou a questao da capacidade relacionada com as fun~oes de 

produ~ao; 

Lucas9 que mostra como a integra~ao da intensidade de utiliza~ao do capital na 

teoria da empresa apresenta vantagens explicativas sobre as fun~oes de produ~ao usuais; 

3 
Chamberlin, E.( 1948) (1.ed.1933). 

4 
Cassels, J. M (1937). 

5 
Domar, E. D. (1946). 

6 
Kaldor, N. (1935). 

7 
Chenery, H. (1952). 

8 
Johansen, L (1968 e 1972). 

9 
Lucas, R. (1970). 
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Klein 10 que na decada de sessenta iniciou urn novo periodo de interesse pelas 

questoes da utiliza~ao da capacidade nomeadamente nos aspectos conceptuais e de 

medida. 11 

A utiliza~ao da capacidade produtiva na industria transformadora portuguesa, 

avaliada atraves da Taxa de Utiliza9ao da Capacidade Produtiva (TUCP) situa-se desde 

1992 permanentemente abaixo dos 80%. 12Na Uniao Europeia a subutiliza~ao da 

capacidade produtiva global e na industria transfonnadora e elevada 13 sendo a existencia 

de capacidades produtivas nao utilizadas urn dos factores apontado como contribuindo 

para as perspectivas em rela~ao ao investimento do sector privado. 14 

Tambem o desemprego, que pode ser interpretado como uma subutiliza9ao do 

factor produtivo trabalho, avaliado pela Taxa de Desemprego, tern vindo a aumentar no 

nosso pais desde 1991 situando-se actualmente em tomo dos 7 % e assumindo valores 

bastante superiores noutros paises Uniao Europeia. 15 

Assim, o nivel de utiliza~ao da capacidade e a produ~ao potencial, respectivas 

avalia~oes e interpret~oes, interessam as autoridades de politica econ6mica 

nomeadamente para compreensao da evolu~ao conjuntural, realiza9ao de previsoes e 

constru~ao de modelos macroecon6micos. 

4. Tipos de amilise teorica e empirica da capacidade produtiva 

Podern ser identificados os seguintes sete tipos de abordagem da ciencia 

econ6mica relativamente a capacidade produtiva e utiliza~ao factorial: 1) T eorias 

10 KI. 6 Kl. em, L.R (19 0) e em, L.R e R S. Preston (1967). 
11 

No tim do seculo passado tambem Alfred Marshall na caraderiza9io de uma "sociedade ideal" ref«e-Se a o~ do tempo 
de laborafl\o, em que as horas de trabalho seriam poucas ao cmtnirio das horas de trabalho das maquinas, porque haveria m dois ou 
trestumos diarios. Marshall, A (1873 b), p.193. 
12 

Inquertto de Conjuntura a lndr'utrla Traniformadora (ICIT)- INE (1992 a Jan.1997); De 1992 ao primeiro trimeslre de 1995 a 
Constru9io Civil e Obras Pilblicas apresentou valores ainda mais baixos. Jnquertto de Conjuntura a Construfilo e Obras Publlcas -
ICCOP (INE). 
13 

Eurostat (1994-1995) eCCE (1993). 
14 

Dreze e Malinvaud (1994), p.81. 
15 . E Inquertto ao mprego- IE (INE). A Taxa de ~no anode 1996 foi de 7;3 %. 
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explicativas do nivel e grau de utiliza~ao da capacidade produtiva; 2) 0 nivel de 

utiliza~o da capacidade produtiva como fenomeno explicativo de outros fenomenos 

micro e macroeconomicos; 3) Os modelos de expansao optima da capacidade produtiva 

e de gerayoes de capital; 4) 0 grau de utili.zayao da capacidade produtiva e suficiencia da 

capacidade produtiva em relayao a procura como indicador da conjuntura 

macroeconomica ; S) Metodologias de avalia~ao da capacidade produtiva e respective 

grau de utilizayao e metodologias de avaliayao do Produto Potencial; 6) Efeitos dos 

niveis de utiliza~o da capacidade sobre a medida de outras variaveis econ6micas; 7) 0 

nivel de utilizayao da capacidade produtiva como indicador do desempenho das 

empresas. 

4. 1. A explica~io do nivel e gran de utiliza~io da capacidade produtiva 

Estas explicayoes podem dividir-se em dois grandes nucleos: 

4.1.1. 0 estudo dos mecanismos de determinayao de urn nivel de produ~io 

optimo, com recurso a teoria da empresa e a construyao de modelos de utilizayao 

optima do capital e do trabalho, neste ultimo caso originalmente associados ao trabalho 

por tumos. 16 

Esta perspectiva e geralmente microeconomic~ de curto prazo e de inspirayaO 

neoclassica, sendo os custos factoriais a variavel fulcral. 17 

4.1.2. A analise do excesso de capacidade ou da subutiliza~io da capacidade 

produtiva18
, ou seja, dos desvios em relayao a uma situayao de referencia, que podem 

ser interpretados como uma perda de eficiencia (privada ou social) ou como uma opyao 

estrategica. Eventualmente aquela situa~o de referencia podera corresponder a uma 

16 
Varios autores desatvolvem a questio do trabalho por tumos e a rela~o oom a utiliza~o do equip8IIK'IIlo: Marris, R. (1964), 

MalCO!Jl!IOO. J. M (1975), Mann, R. 8.(1984), Battnon, J. e Swan, P. L (1989), Calmfors. L eM Hoel (1989), Taddei, D. (1991), 
Taddei, D., S. Cueva eX Timbeau (1991). 
17 

Silo exemplo deste tipo de aproxima~o ao problema : Nadiri, ML e S. Rosm (1969), Winstal e McCoy (1974), Nadiri, M I. 
(1982), Bernstein, J. (1983), Mann, B. (1984), Bdancourt, R. e C. Clage (1977), (1978) e (1985), Nelsoo, R. (1989). 
18 

As situafjl(les de escassez de capacidade e sobreutilizacio da capacidade produtiva incluem-se t.aJnbem neste grupo de estudos. 
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situa~ao de equihbrio. 

Neste tipo de abordagens19 predominam as concep~oes macroecon6micas de 

inspira~ao keynesiana desempenhando a procura urn papel nuclear. Nesta perspectiva de 

estudo os trabalhos empiricos sao mais abundantes que na primeira. 

No estudo da concorrencia imperfeita, o excesso de capacidade e definido por 

confronto com a situa~ao em concorrencia perfeita. No ambito da economia ou 

organiza~ao industrial sao numerosas as analises te6ricas e empiricas ao excesso de 

capacidade20 enquanto op~ao estrategica, ao desempenhar o papel de barreira a 
entrada num sector?1 

As dicotomias antes assinaladas entre, por urn lado, pensamento neoclassico -

analise microecon6mica - analise na perspectiva da oferta e por outro lado, pensamento 

keynesiano - analise macroecon6mica - analise na perspectiva da procura embora 

presentes na maioria dos estudos da determina~ao da capacidade e respectivo nivel de 

utiliza~ao sao esbatidas em particular nos trabalhos de natureza empirica. Por exemplo, 

certos modelos procuram determinar os niveis e evolu~ao da capacidade produtiva 

macroecon6mica com base em informa~ao sobre OS comportamentos 

microecon6micos22
, ou constr6em modelos interpretativos da subutiliza~ao dos factores 

produtivos conjugando explica~oes associadas a oferta e a procura. 23 

19
Deentre os estudos que tern estaperspediva assinala-seDomar, E. D. (1946) e (1947), Klein, L.R. (1960), Marris, R. (1964), Oi, W. 

(1981), DeVany, A (1976), Artus,J. (1977), DeVany e Fey (1981) e (1982), Helliwell e outros (1986), Richardsoo, P. (1988), Torres, 
R. e Martin, J. (1990), Van de Klundert e outro (1990), Marris, R (1991) Cene, G. (1990) eeette, G. e S:zpiro, D. (1992). 
20 

Em Amado da Silva, J. M (1989).0 objedivo cmtral da investigat;:ao e defmido como sendo o estudo do "paoel dos excessos de 
capacidade no fimcionamento dos mercados industriais" (op. cit. p.l6), sendo a analise do caso portugues entio afastada porque 
''uma tentativa de aplica9t10 a Industria Portuguesa revelou-se , na altura, quase impossivel por falta de acessibilidade a dados 
indiViduais das empresas, sem os quais qualquer investiga9tio destinada a e:rclarecer o papel do exce:rso de capacidade estava, a 
partida, votada ao fracas so" (op. cit. p.l7). 
21 

Spence, M. (1977). M B. Liebennan oonclui na analise de um seaor especifioo, que as barreiras a entrada idartificadas pela teoria 
na pnitica raramente fi.mcionam. Liebennan, M B.(l987) em Bresnahan, T. F. e R. Sdunalensee (Ed.) (1987), p.254. Caves, R. E. e 
Porter, M (1977), p.245 e 258. Porter, M(l980). 
22 

Winston, 0.(1977). 
23 

0 modelo explicativo do nivel de utilizat;:ao da capacidadeprodut.iva global de Esposito, F. e Esposito, L. (1974) oonjuga variaveis 
de oferta e de procura . Os modelos interpretativos do desemprego ou de um modo geral da subutilizat;:ao do faaor trabalho oonjugam 
geralmente explica9(ies relativas a prowra, keynesianas, com outras relativas ~ oferta, classicas. Henin, P-Y. (1993). 
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4. 2. 0 nivel de utiliza~io da capacidade produtiva como fenomeno explicativo de 

outros fenomenos micro e macroeconomicos 

Neste tipo de abordagem destacam-se em particular as anillises dos efeitos do nivel 

de utiliza~ao da capacidade produtiva sobre o investimento24
, o emprego25

, a 

produtividade26 e a inflas-ao. 27 

A utiliza~ao da capacidade produtiva tambem pode contribuir para a explica~ao de 

fenomenos de fusao e crias-ao de empresas e para a determina~ao da escala minima 

eficiente (EME) de urn sector. 28 

A reacs-ao das empresas as tensoes exercidas sobre o aparelho produtivo, por 

exemplo, por excesso de procura em rela~ao a capacidade instalada, nao se limita a 

modifica~oes quantitativas ou qualitativas como as realizadas sobre o factor capital 

atraves do investimento ou sobre o factor trabalho por admissao de pessoal. Em rela~ao 

ao factor trabalho pode, no curto prazo, ser aumentada a dura~ao da jomada de trabalho, 

por exemplo, com a introdu~ao de urn tumo suplementar ou com o recurso a horas 

extraordiniuias o que tambem aumenta a dura~ao diiuia de utiliza~ao do equipamento. A 

gestao do tempo de trabalho na empresa e o estudo dos efeitos macroeconomicos da 

dura~ao da semana de trabalho sao assuntos que tern merecido particular aten~ao nos 

ultimos anos nomeadamente em rela~ao a politica de emprego e ilustram o interesse do 

24 
R. Marris, pioneiro do estudo do nivel de utiliza~o da capacidade desenvolve mais tarde um modelo maaoeconOmico de 

oonconincia imperfeita de inspira~o keynesiana ande a utiliza~o e aescimento da capacidade produtiva oonstituem variaveis 
explicativas do investimento edo luaoprevisto. Marris, R.(1964X1991). 
25 

Nadiri, M I. (1963), Friedman, B.W. eM L. Wadrter (1974), Tatom, J. (1981) Knoester, A (1986), Taddei, D. (1991), Using. 
Y.(1991), Henin, P-Y (1993), Pradlowny, M(1993). 
26 

Jorgensen, D.W. e R. Landau (Ed.X1989) e Hall, R. (1991).0s efeitos donivel deutiliza~o da capacidadesobre a produtividade silo 
desigpados por "efeito de Bayley" em Jorgensen, D.W. e R. Landau (Ed.X1989). 
27 

Philips, Almarin (1963) e Sdluhz, T.(1963) dlamaram a ateo~o para as oonsequmcias da subutiliza~o da capacidade produtiva 
sobre os fenOmen.os do desemprego, produtividade e infla~o. An8lises posteriores da infla~o reoorrem tambc!m ao nivel de utiliza~o da 
capacidade, como eo caso de Parks, R. (1971), Wadbwani. S. (1987), Joly, P. (1990), Bauec, P. (1990). A influmcia do oivel de 
utiliza~o da capacidade produtiva sobre os custos da empresa e a fixa~o dos pfe905 por esta foram analisados por Shesbinski, E. e J. H. 
Dreze (1976) e Rosenbaum, D. (1989). 
28 

A capacidade produtiva como variavel explicativa dos seguintes fenbmenos: a) fusilo de empresas, Sawhney, P. K. e B. Sawlmey 
(1973), Broussole, C. (1989) e Davidson, C. e P. Dendere (1990); b) aias;io de empresas Fncaoua e outro (1986); c) escala minima 
eficiente (EME), Willmore, L. (1989). .Joly, P.(1990), Van de Kbmdert e AShair (1990), Cette, G. e D. Szpiro (1992); d) na analise da 
especializa~o do comercio intemacional&tancourt, R., C. Clagee A Panagariya (198S). 
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conhecimento e interpretaQio do nivel de utiliza~o dos factores produtivos. 29 

Face a uma situaQio persistente de subutilizaQio da capacidade produtiva por 

insuficiencia de procura, pode a empresa, dependendo da situaQ~o e das caracteristicas 

do mercado em que opera, procurar ganhar parcelas de mercado com recursos a reduQio 

dos pre~s ou por via de inov3¥oes incrementais30 nos produtos atraves, por exemplo, de 

modifica~oes da imagem do produto elou recorrendo a publicidade e ao marketing. Este 

aspecto da diferencia@o de produtos como forma de aumentar a utiliza~ao da 

capacidade produtiva no entanto tern merecido menor realce por parte da teoria 

econ6mica31 e constituini urn dos vectores da componente empirica da presente 

investiga~ao. 

4. 3. Os modelos de expansio optima da capacidade produtiva e de gera~oes de 

capital 32 

As decisoes de investimento de uma empresa podem considerar-se em tres 

momentos: quando da cria@o da empresa, ou seja, o investimento inicial; quando da 

expansao da capacidade produtiva, correspondendo a urn investimento de alargamento 

de capacidade e quando da retirada de uso ou amortiza@o de equipamento obsoleto, 

correspondendo a urn abate. Mas a decisao da capacidade produtiva a instalar (ex- ante) 

nao pode ser dissociada das posteriores decisoes (ex-post) sobre o grau de utiliza~ao da 

capacidade instalada. Este tern influencia sobre o nivel de custos e a parcela dos custos 

variaveis nos custos totais, o grau de flexibilidade dos custos33 e tanto mais valorizada 

pela empresa quanto maior for a incerteza quanto aos pr~os e maior a aversao ao risco. 

29 
Blodt-Londoo, C. e 0. Man:hand (1990), Neale, A J. e R.A Wllsm (1987), Calmfor e Hoel (1989) HoeJ (1986ou 8S?), 

Taddei,D.(1991), Neifec-Didunann, E.(1991). Em Van;jio, J.M (1993) inclui-seuma analisedocasopcnugu&. 
30 

Coosidera-se que as inov~ lncrement.ls podem ser introduzidas mais imediatamaJte que as lnov~ ndkals. Freeman, 
C.(1987) in Freeman, C. e Soete, L.( 1987), p.SS-S6. 
31 

Coostituem ex~o, <llambeclin, R.(1933)e (19S3) e Marris, R. (1991). As ~ adoptadas pe1as empresas alimeotares 
portuguesas quando arlia!tam situa9(1es nlio desejadas de subutiliza9lio foram obj~ de inquiri9llo dim:ta e sio analisados no 
Capitulo IV. 
32 

.Jd!llllSell. L. (1972), Moenne, K.(1984), Hjalmarssm, L. (1974) (1976), BuJtec (1983) Boyer e Coriat (1987), &uhabib, J.(1991), 
Dixit, A K. e Pindydc, R. 8.(1994) (Cap.JJ). 
33 

MOt'lle, K.(l984), p.lS6. 
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Por isso a empresa, ao instalar e alargar a capacidade produtiva tern em considerayao 

nio apenas a capacidade produtiva optima no sentido estatico mas tambem a escala 

mais adequada numa perspectiva dinimica tendo em conta os riscos de subutilizayao ou 

de escassez de capacidade futuros. 34 

4. 4. 0 grau de utlliza~io da capacidade produtiva e suficiencia da capacidade 

produtiva em rela~io a procura como indicador de conjuntura 

A utilizayao da capacidade produtiva e urn indicador de conjuntura 

macroecon6mica relativo directamente a produyao, que reflecte tambem os desequilibrio 

no interior do sistema produtivo que nao sao expressos exclusivamente no mercado de 

hens. Interpretado como urn indicador do deseguilibrio entre a oferta potencial e a 

procura efectiva de hens, o nivel de utilizayao da capacidade produtiva permite assim 

analisar as flutuayoes de curta prazo no que conceme ao estado de desenvolvimento do 

aparelho produtivo e as tensoes que nele se manifestam originadas no mercado de bens35
, 

bern como esclarecer as possibilidades do aparelho produtivo reagir as pressoes da 

procura. 36 

0 nivel de utilizayao do equipamento e dos recursos humanos apercebido pelas 

empresas tern importancia nas expectativas e previsoes que sao formuladas por estas e 

vao influir nas respectivas decisoes quanta a produyao, ao investimento, a gestao do 

emprego e do tempo de trabalho e a politica de stocks entre outras. 

0 conhecimento dos indicadores relativos a capacidade produtiva, obtido pelos 

decisores de politica econ6mica nomeadamente atraves dos Ingueritos de Conjuntura as 

Empresas37
, como sejam a Taxa de Utilizayao da Capacidade Produtiva (TUCP) e a 

34 
Myrdal, G. (1927).Em Morrison, C. (1985) um modelo de capacidade Optima com recurso a expectativas. 

35 
Bow-lange e Cheney (1990), p.49. 

36 
Santos, V.(1985), p.21. 

37 
Para Portugal destacam-se o os inqueritos de conjuntura promovidos pelo Instituto Nacional de Estatistica (lN.E.): Inquerito de 

Conjuntura ao Investimento, o Inquerito de Conjuntura a IndUstria Transformadora (ICIT) , o Inquerito de Conjuntura ao Comercio 
(ICC) eo Inquerito de Con juntura a IndUstria de Constru96es e Obras PUblicas (ICICOP). 
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Avalia~o do Grau de Suficiencia da Capacidade Instalada em rela~ao a procura prevista, 

sao portanto fundamentais para o acompanhamento e previsao do funcionamento do 

sistema produtivo. 38 

Os indicadores e medidas de conjuntura concementes a capacidade produtiva 

permitem ainda estudar a associa~ao entre os desequilibrios efectivos ou potenciais nos 

mercados de produtos e de trabalho. 39 

4. 5. Metodologias de avalia~io da capacidade produtiva e respectivo grau de 

utiliza~io e metodologias de avalia~io do Produto Potencial 40 

Os ingueritos de conjuntura constituem uma fonte importante para a avalia~ao 

directa da capacidade produtiva e respectivo grau de utiliza~ao. Existem tambem 

metodos indirectos que permitem avaliar a capacidade produtiva a partir da quantificayao 

do nivel de utilizayao dos factores produtivos que contribuem para essa capacidade. Por 

vezes esses metodos indirectos admitem como hip6tese, implicita ou explicitamente que 

a capacidade produtiva e determinada apenas por urn dos factores: o capital ou o 

trabalho.41 A quantificayao do potencial produtivo de cada urn dos factores com o 

objectivo de determinar a produ~ao potencial envolve por seu tumo diferentes opyoes 

metodol6gicas. As discussoes sobre a possibilidade de medida do factor produtivo 

capital 42 e sobre a oferta potencial de trabalho e taxa de desemprego enquanto medida 

38 
Stigel (1985) prop<ie a constru~o de uma sene de indicadores da evolu~o eoon6mica a partir de dados dos Inqueritos de 

Conjwrtura. 0 recurso a informa~o coojuntural para efeitos de previsao pode sec ilustrada por Fanouillet, J.C. e Salanie (1990). A 
utiliza~o de dados de oonjuntura nomeadamente os relat.ivos a capacidade produtiva na explica~o de urn oonjunto de outros fen6menos 
oonjunturais: Schultz. C.L. (1963), Libecatori, L. (1977) e Stalder, P.(1989). 
39 

A ddermina~o dos tipos de desequilibrio simultaneos no men:ado de bens e de trabalho segundo a classifica~o de Malinvaud, E. 
(1977) e com recurso aos inqueritos de oonjuntura pode sec ilustrada por Gagey e outros (1988), Artus, P. (1991). No Capitulo m 
p~ ao ensaio de cmstnJ~o de uma md.odologia de detennina~o dos desequilibrios com base numa adapta~o do metoda 
proposto por Gagey e outros (1988). 
40 

Sobre as metodologias de avalia~o da capacidade produtiva que serio objelio de analise no Capitulo m destacaJn.se Phillips, 
Almarin (1963), Klein, L.R. e R. S. Preston (1967), Ruist, E. e H.T. Soderstom (1975), Breuss, F. (1983), Gordon, R. J.(1984), Berndt, 
E.R. e D.M Hesse (1986), Helliwell, J. e outros (1987), Ser-gesm, K. e Squires, D. (1990), Torres, R. e J.P. Martin (1990), 
Elma~by, S. (1991)v. Para discussio da maodologia de avalia~o do capital nomeadamente pelo IJll!todo de inventario permanente: 
Mairesse, J. (1980), Millec, E. (1990), Barnhart, S. e outro (1990). 
41 A~ e por vezes considerada como o faaor essencial na medida da dura~o de utiliza~o da capacidade produtiva ou do capital. 
42 

A discussio da medida do capital nllo se pode considerar ainda encecrada. Uma curta sint.ese do debate inicial em Harcourt, G. (1987) 
e Harcourt, G.C. (1972). Uma analise do problema da avalia~o do capital em particular relaciooada com o equipamatto infonnaltioo 
encontra-se em .1orgalsen, D. W. e Landau, R.(Ed. X1989). Uma posi~o radical em rela~o a medida do capital pode sec ilustrada com 
Scott, W.(1989), que no estudo dos factores de aescimarto eoon6mico, opa por i!!Jlorar a medida do capital, abandanando mesmo a 
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de referencia para a subutiliza~o do factor trabalho 43 ilustram a natureza nao consensual 

dos metodos de medida do potencial produtivo dos factores. Associada a esta discussao 

encontra-se a dificuldade de avali3¥ao da produtividade do trabalho, do capital e 

respectivas dinarnicas. 

Apesar do esfor~o que vern sendo desenvolvido desde ha varias decadas, as 

metodologias de avalia~ao da capacidade e outras derivadas permanecem ainda bastante 

imperfeitas e algumas embora tenham sido concebidas como forma de ultrapassar as 

dificuldades da medida do stock de capital, podem "conduzir-nos a uma situa~ao em que 

a capacidade seja afinal tao dificil de medir como o capital".44 

4. 6. Efeitos dos niveis de utiliza~io da capacidade sobre a medida de outras 

variaveis economicas 

0 nivel de utiliza~ao da capacidade produtiva global ou de cada urn dos factores 

ao ser omitido ou mal avaliado quando da medida de outras variaveis para cujo calculo 

contribui, como e o caso da produtividade, pode originar distor~oes dos resultados45
. 

Por exemplo, a avalia~ao do progresso tecnico ou os calculos sobre a produtividade total 

dos factores podem ser enviesados se nao for tido em conta o uso efectivo dos factores 

produtivos, podendo ser incorrectamente interpretado como progresso tecnico o que nao 

e mais que urn erro de medida46
• 

Nas funyoes de produyaO a utiliza~ao factorial e indispensavel na "rectifica~ao" dos 

factores produtivos. Para que a fun~ao X = f (L,K), em que X = produ~ao, L = trabalho 

e K = stock de capital, seja uma forma adequada de representar a fun~ao de produ~ao, o 

funt;lio de produt;lio enquanto instrumento analitico, justificando esta opt;lio pela impossibilidade de medir o factor capitaL Para o caso 
portugues existent varias estima¢es do stock de capital divenas quanto aos niveis de desagregat;lio, paiodo abrangido e mttodologia : 
Oliveira, V. eA. Santos (1977), Ministerio da Fner-gia (1986), Santos, E. (1984), Marques, R. (1990), Freitas, V. e Amaral, C.(I994) e 
Amaral, C. (1995). 
43 

Sobre a discussio da taxa de desemprego IUltanll: Harris, S. E. (1950), Hitch, T. (1951), Rissman, E. R. (1986) Neuboorg, C. 
(1987a) (1987b), Hart, E.(l990), Motley, B.(1990), Jubn, C., K. Murphy eM Topel (1991). 
44 Klein, L (1960), p.275. 
45 Miller, E.(l983), Hall, R. (1991), Brada, J. (1989), Jorgmsen, D.W. e Landau, R. (Ed.) (1989), Baily, MN. (1981) 
46 A critica de Stone ao residuo calwlado por Denison e ilusUativa. Stooe, R. ( 1980). 
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trabalho (L) deve ser medido pelo emprego efectivo, por exemplo, em homens- hora47
, e 

o stock de capital (K) a considerar, deve ser apenas o que se encontra efectivamente 

utilizado e nao a totalidade do capital instalado.48 A ausencia da ponderaQao, nas funQoes 

de produQao, de cada urn dos factores pelo respectivo grau de utilizaQao pode distorcer 

os calculos que se efectuarem com recurso aquele instrumento analitico. 

4.7. 0 nivel de utiliza~io da capacidade produtiva como indicador do desempenho 

das empresas 

A taxa de utilizaQao da capacidade produtiva e tambem utilizada em conjunto com 

outras variaveis como por exemplo o nivel de lucros ou a produtividade como avaliadora 

da performance das empresas. 49 

It presente investigaQao incidiu principalmente sobre dois tipos de fen6menos 

associados aos sete tipos de abordagem antes referidos: 

• os factores determinantes da escolha do nivel da capacidade desejada e 

• as causas do desvio da produyao em face a diferentes niveis de capacidade adoptados 

como referencia, na perspectiva microecon6mica e macroecon6mica. 

47 
0 fador produtivo trabalho pode ser analisado oomo um stock ou oomo um fluxo. No primeiro caso a medida deve ser o ernprego, no 

segundo as boras de trabalho. Como a p~o e um fluxo a variavel adequada na fun.,ao de produ.,ao para o trabalho sio as boras de 
trabalho. Leslie, 0.(1980) e Leslie, Dtn:k (1984). 
48 

Klein, L. (1960). 
49 

Heimler, A eMilano, C.(1989), Monism, C.(1993). 
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CAPiTULO I 

Capacidade Produtiva e Utilizacio da Capacidade 

' I 

Amilise Conceptual 
f ' l ~~: . ; jr. 
\ ·.:.~ ~ •(1.' 

'· ' . (; :!1 
>...:: ... :· () I"<--_,.'' 

·~~ ..... ~~ 

I.l.Introdu~ao 

A analise das abordagens te6ricas relativas a utiliZa9aO da capacidade produtiva e 

os metodos de avalia9ao associados, tornam indispensavel a clarifica9ao previa dos 

conceitos de capacidade produtiva e outros associados. A importancia e necessidade 

dessa clarifica9ao conceptual foi bern sintetizada por Klein: "Na analise econ6mica e 

muito frequente o uso do termo capacidade, no entanto, e dada comparativamente 

pouca aten9a0 a defini£aO te6rica precisa do conceito. 0 termo capacidade e 

frequentemente usado como urn termo que dispensa defirti9oes, e em rela9ao ao qual 

esta garantido o consenso sobre o seu significado. Contudo, caso se pretenda construir 

uma medida da capacidade, seja para uma empresa, para urn sector de actividade, ou 

para a economia nacional, podemos estar certos que encontraremos muitas 

dificuldades te6ricas, pelo que, como ponto de partida [para a constru9ao dessa 

medida], e necessaria uma base conceptual clara". 1 

Uma fundamenta9aO te6rica das varias medidas relativas a capacidade produtiva 

e pois indispensavel, evitando assim uma aproxima9ao exclusivamente empiricista ao 

problema, ou, usando uma expressao de Koopmans, "medir sem teoria". 2 A 

recomenda9ao de Klein e, por vezes, ainda ignorada em alguns trabalhos empiricos 

1 
"Economic analysis is replete with use of the term caoacin•. yet comparatively linle anention is devoted to a precise theoretical 

statement o(the concept. It is often used as a self-defining term, and it may be taken for granted that there is agreement about its 
meaning. If we were to set out upon the task of measuring capacity, however, whether aii!J:!!, industry, or national economy, we 
would be sure to encounter many theoretical difficulties, and a clear conceptual basis would be necessary as a starting point" 
Klein. L.R. (1960), p.272 (sublinhados nossos). 

:: T.C.Koopmans "Measurement without theory", Reading<; in Business Cycles, vo1.10, Homewood, III.l965, p. 186 e seg<;., citado 
por Strige1, W.H. (1985), p. 9. 
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sobre a capacidade produtiva nos quais os aspectos te6ricos e conceptuais sao 

omitidos ou secundarizados. 3 

Apesar da profusao do trabalho te6rico e empirico desenvolvido em rela~ao a 

este assunto, persistem dificuldades quanto a uniformiza~ao e operacionalizayao dos 

conceitos associados a utilizayao dos factores produtivos e da capacidade produtiva. 

pelo que, independentemente do metodo utilizado na estimativa dessas grandezas, o~ 

resultados deverao sempre ser cuidadosamente interpretados. 

A capacidade pode ser avaliada em unidades de tempo, em unidades fisicas ou 

em unidades monetarias. A Capacidade Maxima Teorica (CMT) anual de uma 

empresa ou de uma economia corresponde, segundo Winston,4 a 8760 horas de 

labora~ao, ou seja 365 dias completos. 

A adop~ao do tempo como unidade de medida evita o problema complexo da 

conversao do tempo de labora~ao em unidades de produyao, em volume ou em valor, 

para o que seria necessaria, entre outros elementos, conhecer a produtividade por 

unidade de tempo. Mas, ao avaliar-se a capacidade em unidades de tempo nao se 

resolve o problema das altera~oes na capacidade produtiva resultantes de modificayoes 

na intensidade da utiliza£ao factorial. 

0 conceito de intensidade de utiliza~ao distingue-se do conceito de dura~ao 

de utiliza~ao porque, para o mesmo tempo de laborayao, os factores podem ser 

usados a diferentes ritmos, e portanto, para a mesma durayao de utilizayao do 

equipamento (ou da mao de obra), serao obtidos niveis de produto diferentes 

dependendo da intensidade ou velocidade a que decorre o processo produtivo.5 

3 Por exemplo, num dossiec tematico pubJicado na revista Eoonomie & Statist.ique (INSEE) dedicado aos graus de utiliza~o dos 
fadores produtivos recoohece-se que os trabalhos ai incluidos sio " uma soma de analises descritivas e rarospedivas e nio uma 
sinteseteOrica completamente elaborada". Mazodiec, P. (1990), p.6. 
4 

0 trabalbo de Winston, G. (1974) continua a sec adoptado como referincia essmcial na diswssio dos conceitos de capacidade. 
5 &tancourt, R. R.(1987), &tancourt, R. R. e Clague, C.K. (1977) e Betancourt, R. R. e Clague, C.K. (1978), Georgesco-Roegen, 
N. (1967) e Georgesco-Roegen, N. (1990) e Scazzieri, R. (1993). 
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A dura~io de utiliza~io e a intensidade de utiliza~io raramente sao tidas em 

conta conjuntamente. Como salienta Betancourt6 certos autores analisam a produ~ao 

ignorando as varia~oes na intensidade do processo produtivo. Apenas levam em conta 

a dura~io, ou tempo de labora~ao dos factores. Neste caso, o nivel de produ~ao e 
dado por x=d F(K,L) em que d corresponde a urn indice de dura~io das opera~oes. 

Outros autores analisam a produ~ao ignorando a dura~ao de utiliza~ao da 

capacidade produtiva, que assumem como constante, propondo que a produ~ao seja 

representada por x=F(vK,L), onde v representa a intensidade ou velocidade do 

processo produtivo. Em trabalhos empiricos, a velocidade da linha de produ~ao ( v) e 
por vezes considerada na defini~ao de capacidade produtiva de uma empresa. Por 

exemplo, a capacidade semanal de uma empresa pode ser avaliada com base em tres 

componentes: a Velocidade da Linha de Produ~ao (LS), o numero maximo de tumos 

ja ocorrido na empresa, e o tempo de trabalho semanal. 7 

Na constru~ao das fun~oes de produ~ao, desde que estas sejam definidas para 

urn periodo em que a intensidade e dura~ao se considerem nao constantes, deverao ser 

tidas em conta simultaneamente a dura~ao e a intensidade de utilizac;ao da 

capacidade produtiva, porque so assim se toma possivel conhecer o fluxo efectivo de 

produc;ao obtido a partir de urn dado stock de factores. 8 

0 esforc;o adicional sobre os factores, ou seja, a intensifica-;ao do ritmo de 

produ-;ao, origina geralmente custos adicionais, tais como os decorrentes do maior 

desgaste do equipamento, do maior risco de avarias e paragens, dos maiores custos de 

manutenc;ao, reparac;ao ou formac;ao. Se houver urn prolongamento da jomada de 

trabalho para alem da dura-;io normal, os custos adicionais relevantes, encontram-se 

relacionados essencialmente com a diferenc;a entre o salario normal correspondente as 

6 
&tanoourt.. R. R. (1987), p.369-370. 

7 
Bresnahan, T.F. e Ramey, V.A (1993). 

8 
Este problema e ultrapassado quando se admite que os faaores laboram oom d~o e intemidade normals. 
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horas nonnais de trabalho e a remunera~ao salarial correspondente ao trabalho por 

tumos ou a horas extraordiniuias. 

As alterayoes na intensidade do processo produtivo (v) e na dura~io de 

utiliza~io (d) originam efeitos opostos sobre os custos associados ao equipamento. 

Enquanto que o aumento da durayao de utilizayao provoca uma descida no custo 

unitiuio do capital, porque com base no mesmo stock desse factor e obtido urn maior 

fluxo de serviyos, o aumento da intensidade de utilizayao do capital com obtenyao de 

maior fluxo de serviyos por unidade de tempo pode originar uma eleva~ao do custo 

unitiuio do capital. 9 Portanto, nao e adequado representar atraves de uma (mica 

variavel dois fen6menos - o ritmo de laborayao e a dura~ao de labora~ao - que tern 

efeitos opostos sobre os custos. 

As diferenyas nas produtividades total e factoriais por unidade de tempo, 

resultantes da intensidade de utiliza~io ser variavel, tambem deveriam ser 

consideradas aquando da conversao da capacidade de produyao medida em unidades 

de tempo para niveis de produyao medidos em unidades fisicas ou monetiuias. 0 

procedimento habitual, e contudo pressupor-se, nessa conversao, urn ritmo normal de 

laborayao dos factores. 

A intensidade de laborayao do equipamento e do pessoal embora por vezes 

ignorada na analise te6rica da produ~ao10, e no entanto de extrema importancia no 

quotidiano das empresas enquanto factor de aj ustamento para evitar ou rectificar 

situayoes nao desejadas de subutiliza~ao da capacidade produtiva. 11 No entanto, dada a 

impossibilidade de avaliayao global da intensidade de laborayao, mesmo em paises com 

sistemas estatisticos muito desenvolvidos, este aspecto e quase sempre omitido nos 

trabalhos empiricos sobre a capacidade. 12 

9 
Por exemplo devido a um maior desgaste e avarias. Bdanoourt, R. R. (1987), p.369. 

1 0 
Lucas, R. ( 1970) propOe a inclusiio do nivel de utiliza~o dos fadores na amilise do oomportamento da empresa. 

11 
Os resultados do ICPIA (lnguerito a Capacidade Produtiva da IndUstria Alimentarl e do estudo diredo de varias empresas, a 

analisar no Capitulo IV, ilustram o importante papel fimciona1 das modifica90es no ritmo de labora9ilo. 
12 

Cette, G. e Szpiro, D. (1992). 
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Outra hip6tese simplificadora geralmente assumida na apresentayao dos 

conceitos de capacidade e a de considerar que as durayoes de utilizayao de cada urn 

dos factores produtivos sao iguais. Nesta hip6tese se baseiam OS metodos de avaliayaO 

da capacidade produtiva13 que recorrem ao nivel de utilizayao de apenas urn dos 

facto res (capital, trabalho ou energia) como sendo representativo do nivel de utilizayao 

dos restantes factores ou da capacidade global. Com base nesse pressuposto ignoram

se a subutilizayao de cada um dos factores, os tipos de interdependencia existentes 

entre a subutilizayao de cada urn deles, e a relayao entre os niveis de utilizayao e a 

substituibilidade factorial no curto e no Iongo prazos. 14 

1.2. Capacidades teoricas maximas e conceitos fisicos de capacidade produtiva15 

A Capacidade Maxima Teorica (CMTY6
, corresponde a urn funcionarnento 

permanente da estrutura produtiva, por exemplo, com o equipamento a funcionar 

ininterruptamente e tres tumos diarios de trabalho com a durayao de 8 horas cada. Esta 

capacidade pode designar-se por "te6rica" uma vez que nao e alcanyada e mantida 

regularmente, nem mesmo nas empresa com processos produtivos continuos. 

Existem, para alem de outros, limites ao funcionamento continuo ao Iongo do 

ano que resultam de imperativos tecnicos de manutenyao e reparayao do equipamento, 

bern como impedimentos de natureza legal a utilizayao maxima te6rica da mao de obra, 

como por exemplo ferias, folgas e licenyas. Para alem da legislayao laboral, outro tipo 

de legislayao como a regulamentadora da poluiyao sonora noctuma, por exemplo, 

pode tambem constituir urn entrave a laborayao maxima te6rica. Procurando rectificar 

a Capacidade Maxima Teorica (CMT) integrando este elementos, define-se a 

Capacidade Maxima Tecnica e Legal. 

13 
Algumas metodologias de avalia,.ao da capacidade serio analisadas no Capitulo III. 

14 
Nadiri, M.l. e Rosen, S. (1969) e (1974) e Airaksinen, T. (1977) prop0em modelos de optimiza,.ao da utiliza,.ao dos fadores 

produtivos na ~resa que consideram os niveis de utiliza,.ao de cada urn dos faaores produtivos. 
15 

No Quadro 1- I resumem-se os divCI'SOS conceitos de capacidade ap~ neste pooto. 
16 

Winston, G. (1974). 



6 

A Capacidade Maxima Tecnica e Legal pode determinar-se em unidades de 

tempo, deduzindo a Capacidade Maxima Te6rica o tempo indispensavel a manutenyao 

e reparayao do equipamento e o tempo de paragem imposto por normas legais ou afins 

regulamentadoras da actividade produtiva ou com ela relacionada. 

Embora os constrangimentos de natureza institucional ao uso da capacidade 

produtiva sejam normalmente ignorados na literatura econ6mica sobre esta materia, 

existem casos em que a legislayao tern relevancia. E o caso da legisla£ao laboral, assim 

como, no contexto de politicas comunitarias europeias a fixayao de quotas de 

capacidade por paises e por sectores. 17 

A concepyao de capacidade que toma em considerayao exclusiva ou 

fundamentalmente OS aspectos tecnicos e designada por Capacidade Tecnica ou 

Capacidade Fisica18 (CT) e distingue-se do conceito de Capacidade Maxima Tecnica 

e Legal anteriormente definido porque, ao contrario daquela, ignora os aspectos legais 

ou institucionais. 

A Capacidade Tecnica (CT) pode ser avaliada em tempo de produyao, 

unidades fisicas de produto ou unidades monetarias. 19 

A Capacidade Tecnica ou Fisica associa-se ao Produto ou Produ~ao Fisica 

Maxima (Y ct ou yet respectivamente 20
) que tern sido definidos de diferentes formas. 

0 Produto Fisico Maximo (Yet) pode ser entendido como o que e possivel 

produzir considerando os factores produtivos fixos no curto prazo, "tipicamente o 

stock de capital". 21 Ou entao, "a produyao maxima por unidade de tempo obtida com 

determinado stock de capital ", ou seja "a produyao que se pode conseguir com o 

17 
Por exemplo, em PortugaL o seaor do Concentrado de T ornate e afectado por limites irnpostos por legisla(j)3o da U.E. a capacidade 

produtiva CEE (1993) . Tambem na Industria SiderUrgica europeia se discutem redu¢es da capacidade total necess3rias a 
viabiliza~o do plano de reestrutura~o do seaor na U.E. 
18 

Na literatura anglo sax6nica esta penpediva do conceito de capacidade e desigJtada por "engeneering approach". 
19 

0 conceito tecnico e geralmente avaliado em unidades fisicas mas tambem pode ser detenninado em valor. assim como o conceito 
econ6mico pode ser representado em unidades fisicas ou monetarias. 
20 

Adopta-se preferencialmente o termo produ~o (y) no ambito mia-oeron6mico e produto (Y) no ambito maaoecon6mico. 
21 

Bourlange, D. eChaney, E. (1990), p.55 a 57. 
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equipamento existente em condi96es nonnais, relativamente ao numero de horas e ao 

numero de tumos de trabalho".22 Ou ainda, numa defini~ao similar, "a produ~ao que o 

stock de equipamento e capaz de produzir sob condi~oes normais de trabalho, numero 

de tumos, etc. [que] corresponde a no~ao de plena capacidade usada na industria do 

a~o e outras". 23 

Urn conceito similar ao conceito tecnico de capacidade e o de capacidade 

pratica, entendida como a produ~ao maxima que e possivel obter, dados o 

equipamento e instala~oes "laborando em condi~oes realist as". 24 

0 conceito tecnico de capacidade para uma empresa, sector de actividade ou 

regiao pode ser ilustrado com recurso a uma fun~ao de produ~ao. 

Seja a rela~ao: X=f (N,K), onde: X= produ~ao, N = emprego, K =stock de 

capital. Representando o fluxo de produ9ao efectivo vini: x = f (n, d), onde: x= fluxo 

de produ<;ao, n= fluxo de servi<;os do factor trabalho (por exemplo em avaliado em 

unidades homens/hora), d= fluxo de servi<;os do factor capital (por exemplo avaliado 

em maquina/hora). 

Numa situa~ao de plena utiliza~ao da mao-de-obra e do capital, o fluxo de 

produ~ao (xc) sera dado por: 25 

xc = f ( nr, dr), onde DF fluxo do factor trabalho em pleno emprego e dF fluxo 

de servi<;os do capital em plena utiliza<;ao. 

Segundo esta abordagem a produ<;ao de plena utiliza<;ao e o fluxo de produ<;ao 

associado a plena utiliza~ao da mao de obra, do capital e de outros factores de 

produ<;ao. Como nao foram introduzidas consideracoes de custos, este e urn conceito 

~~ 

--Artus, J.R (1977), p.55. 
23 

Smithies. A (1940) citado por Klein, L.R (1960), p.274. 
24 

Christiano, L.J. ( 1981), p.l44. Embora existam defmi9i)es econOmicas para capacidade, na pritica, a capacidade corresponde ao 
produto potencial maximo oompativel com urn dado stock de capital . Nelson,R.A ( 1989). 
25 

A apresentayio de Klein considera a produyio de plena capacidade -"c = f(nr, k) Klein, L.R. (1960), p.274 e 275. Autores que 
apresentam a capacidade com recurso a uma fun<;io de produ<;io associan. a ambos os faaores a respediva intensidade de utiliza<;io. 
Christiano, L.J. ( 1981) e Artus, J.R ( 1977). 
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puramente tecnico e nao econ6mico. 26 A capacidade fisica ou tecnica corresponde 

assim a obten~ao do produto maximo com base nos factores existentes utilizados em 

pleno. Frequentemente o stock de capital ressalta como o factor essencial e por vezes 

exclusivo nas defini~oes de capacidade apresentadas27 sendo considerado constante no 

curto prazo. 

No entanto, para a mesma unidade de tempo, a capacidade fisica ou tecnica pode 

ser alterada no curto prazo. Por exemplo, se a unidade de referencia for o dia e se uma 

empresa passar de urn honirio de 8 horas diarias de labora~ao (urn tumo ), para 16 

horas ( dois tumos ), caso se mantenham as mesmas rela~oes tecnicas de produ~ao28, a 

capacidade podera duplicar, permanecendo constante o stock de equipamento. Identica 

situa~ao ocorre se, para a mesma unidade de tempo for acelerado o ritmo de 

labora~ao. Note-se que a inclusao de mais urn tumo ou a acelera~ao da cadencia do 

processo produtivo poderao corresponder a condi~oes de funcionamento entendidas 

como "normais" ou "realistas". 

A ideia da capacidade produtiva poder ser alterada no curto prazo contraria a 

concep~ao de Marshall que associa o "curto prazo" a maxima capacidade dado o stock 

de capital. A tipologia proposta por Marshall quanto aos periodos de tempo a 

considerar, em particular na compreensao dos fen6menos de ajustamento ( muito curta 

dura~ao, curto prazo, Iongo prazo e muito Iongo prazo) foi· assim caracterizada: num 

periodo de muito curta dura~ao a oferta era fixa, no curto prazo os factores 

produtivos poderiam variar e portanto a oferta poderia aumentar ate a maxima 

capacidade dado o stock de capital existente, no Iongo prazo os factores produtivos, 

inclusive o capital, poderiam variar permanecendo constante a tecnologia, e finalmente, 

no muito Iongo prazo, tambem a tecnologia se poderia alterar. 

26 
Klein. L.R. (1960), p.275. 

27 
Christiano, L.J. ( 1981) considera ainda o oonceito de utiliza9io de capital no sentido estrito, nele incluindo o oonceito tecnico e 

no sentido Jato, ou seja, relacionando-o com o grau de utiliza9io de todos os recursos. 
28 

As rela~ temicas de produ9io podem ser defmidas pela rela9io tntn: os fadores efed.ivamente utilizados e o produto obtido ou 
entre os fa~ores disooniveis e oproduto obtido, Johansm, L (1972), p.10. 
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Deve salientar-se que, embora as designa~oes de Marshall se possam considerar 

actualrnente menos adequadas, em virtude das possibilidades de varia~ao da tecnologia 

nao se situarem apenas no "muito Iongo prazo" ou dos factores produtivos 

apresentarem uma maior flexibilidade no "curta prazo", a sua tipologia assente na 

possibilidade de varia~ao dos factores produtivos. em vez de adoptar como unidade o 

tempo ( por exemplo: curta prazo urn ano, media prazo cinco anos e Iongo prazo mais 

que cinco anos) e muito mais util, porque permite compreender e classificar melhor OS 

fen6menos de ajustamento, independentemente da sua dura~ao. 

Urn dos aspectos ambiguos nos conceitos tecnicos ou fisicos de capacidade antes 

apresentados, e a interpreta~ao do significado de "condi~oes normais de labora~ao". Se 

a defini~ao dessas condi~oes normais em termos econ6micos apresenta problemas, em 

termos tecnicos tambem reveste algumas dificuldades. Este aspecto e tanto mais 

importante quanta nos inqueritos de conjuntura efectuados junto das empresas, e 

que constituem uma das principais fontes de informa~ao para a medida directa do nivel 

de utiliza~ao da capacidade produtiva sectorial e global, frequentemente nao sao 

explicitados de forma rigorosa os conceitos de capacidade a aplicar na avalia~ao da 

utiliza~ao da capacidade produtiva, e o criteria de normalidade a tamar como 

referencia. 29 

A interpreta~ao mais provavel da capacidade e do respectivo grau de utiliza~ao 

por parte dos inquiridos esta. em alguns inqueritos. mais relacionada com a capacidade 

fisica ou tecnica que com a capacidade no sentido econ6mico.30 

Devido as diferentes caracteristicas em analise, os criterios avaliadores do grau 

de utiliza~ao da capacidade produtiva de uma empresa por parte de urn economista ou 

de urn gestor podem ser distintos dos de urn engenheiro.31 Para urn engenheiro, a 

29 
Os inqueritos de conjuntura serao analisados no Capitulo III. 

30 
0 lnquerito de Ccnjuntura da IndUstria Transfonnadora (I CIT -INE) nlio inclui explicitamente o conoeito de capacidade produtiva, 

mas implicitamente assume a produ~o a 100% como a labora~o dos factores a urn "ritmo normal". lnstrumento de Nota~o do I CIT 
(INE), p.4. Uma sintese das defmi~ contidas em Inquerit.os de Coojuntura de vmos paises e suas possiveis int.erpreta~ por parte 
dos inquiridos encontra-se em Bourlange, D. e Chaney, E. (1990), p. 68. 
31 

Na mesma empresa, a opinilio sobre a capacidade dada pelos dqlartantenlos Financeiro e de Planeamento por vezes nlio ooincide. 
Almeida, J. (1972). Essa diversidade de criterios foitambem verificada no caso portugu&. 
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capacidade pode estar associada a potencia de urn gerador ou a outro tipo identico de 

conceito tecnico, e a aplica~ao de programas "crash" permite, do ponto de vista 

tecnico a utiliza~ao 24 sobre 24 horas. 32 

Cada maquina que compoe o conjunto do equipamento industrial de urn 

estabelecimento fabril possui uma capacidade calculada pelos respectivos construtores, 

designada de capacidade nominal ou de catalogo, que corresponde as possibilidades 

de produ~ao avaliadas em unidades de produto ou unidades de produtolhora, e que 

pode ser identificada com a capacidade fisica, tecnica ou de engenharia dessa maquina 

ou equipamento. Essa informa~ao apresenta-se util a determina~ao da capacidade 

global de urn estabelecimento industrial. No entanto, existem problemas de agregacao 

das capacidades dos diferentes equipamentos, porque alguns deles, designados como 

equipamentos determinantes, condicionam a escala produtiva e o ritmo de labora~ao 

dos restantes. 33 

As medidas de capacidade usadas na analise da produ~ao que recorrem as 

caracteristicas fisicas do equipamento, sao adjectivadas de hedonisticas. Uma medida 

hedonistica do capital na industria siderurgica e por exemplo, avaliar a capacidade de 

produ~ao da industria siderurgica tendo em conta o diametro medio dos fomos. 34 

Medidas hedonisticas de capacidade sao tambem desenvolvidas para o equipamento 

informatico onde a capacidade e avaliada pelas possibilidades de processamento e/ou 

armazenagem de informa~ao sendo o bit a unidade basica de medida. 35 

Nos conceitos tecnicos de capacidade predomina a importancia do equipamento 

como factor restritivo da produ~ao, porque o maximo e estabelecido em fun~ao do 

32 Os programas "crash" sao programas tempor.irios de intmsificayao maxima da utilizayao do equipameuto, indepmdartemc:nte da 
eleva~o dos custos de produ~o devida ao desgaste mais r.ipido das maquinas e a mais avarias, por exemplo. 
33 A importancia do eguipamento dttenninante e destacada por Cdle,G. e Godin, C. (1992), p.69; Benveniste, M (1974), p.9. e 
Marris. R. (1991). No inquerito realizado junto das empresas do seaor alimentar (ICPlA) , cujos resultados essenciais serio 
apresentados no Capitulo IV, o equipamento detenninante e definido oomo o equipamarto ou maquina de urn estabelecimarto 
industrial que dttennina 0 ritmo elou a quantidade de produ~o as rc:stantes maquinas e equipamentos da mesma linha produtiva. 
34 Carre, D. (1983), p.59-60. 
35 

Jorgensen, D.W. e Landau, R.(Ed.) (1989).Em Rothwell, G. (1990) medidas hedonisticas para a capacidade de uma central 
nuclear. 
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equipamento instalado e das condi~oes "normais" de utiliza~ao do factor trabalho elou 

capital, nem sempre sendo explicito o criterio de normalidade adoptado. 

A possibilidade de, mesmo no curto prazo, aquele maximo poder ser alterado, 

por exemplo com os trabalhadores ou o equipamento a laborarem a urn ritmo superior 

ou com aumento de horas de trabalho (com ou sem recurso a admissao de pessoal) nao 

e geralmente tido em conta na delimita~ao do conceito. Essa op~ao tern certamente a 

ver com o facto de se considerar que as condi~oes normais permanecem constantes no 

curto prazo. Contudo, ignorando as possibilidades de altera~ao das condi~oes normais 

no curto prazo, toma-se dificil analisar os custos devidos ao funcionamento anormal. 

L3. Conceitos economicos de capacidade produtiva 

0 valor maximo de produ~ao que seria teoricamente possivel de atingir tendo em 

considera~ao apenas os aspectos tecnicos, nem sempre se revela economicamente 

desejavel nas perspectivas social ou privada, de curto ou de Iongo prazo, micro ou 

macroecon6micas. 

Niveis de capacidade produtiva diferentes dos niveis maximos fisicos antes 

definidos pod em corresponder a uma capacidade economica optima, desej ada ou 

planeada, sendo o termo "6ptimo" adoptado num sentido bastante amplo. Os criterios 

definidores desse nivel "6ptimo" de capacidade podem ser, entre outros, a 

minimiza~ao dos custos no contexto da empresa ou o equilibrio entre a oferta e a 

procura numa perspectiva macroecon6mica. 36 

A distin~ao entre os conceitos tecnicos antes apresentados e os conceitos 

econ6micos, nem sempre e completamente clara. Por exemplo, a analise de capacidade 

de Johansen" mantem a dicotomia entre o conceito tecnico eo conceito de custos em 

36 
A capacidade optima pode tambem ser defmida em associa~o oom o allloeito fiSico de capacidade com recurso a fim~ de 

produ~o ex-ante ou ex-post. Johansen, L (l972),-p.6 ep.lO. 
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que o conceito tecnico incorpora condiyoes normais quanto ao numero de tumos, 

horas de trabalho, etc. "37 

Uma questao central na distinyao entre os dois conceitos e o modo de definir o 

uso normal dos factores produtivos, se atraves de criterios tecnicos, como por 

exemplo o ritmo e a durayao de funcionamento das maquinas aconselhado pelos 

respectivos fabricantes, se por criterios economicos, nomeadamente os que 

concemem as modificayoes nos custos quando do funcionamento e anormal, como e o 

caso de pagamento de horas extraordinl:irias. 

Os conceitos econ6micos de capacidade assoctam-se a niveis de produc;ao 

tornados como referencia que tern diferentes designayoes e significados ( optimo, 

eficiente, de equilibrio ou desejado) e que podem ser analisados segundo as 

perspectivas micro ou macroecon6micas. 

1.3.1. Capacidade optima microeconomica e capacidade preferida 

Se as empresas considerassem os custos marginais associados ao aumento da 

durayao de utiliza9ao do equipamento, como os resultantes do maior desgaste dos 

equipamentos e o aumento dos custos em manuten9ao e repara9ao ou os acrescimos 

salariais relativos a horas extraordinl:irias, e adoptassem urn comportamento racional 

seguindo o criterio da maxima rentabilidade, seria pouco provavel que funcionassem 

ao nivel da capacidade tecnica ou fisica (CT), a qual constitui apenas urn limite tecnico 

te6rico mas nao urn objectivo a atingir. 38 

Na perspectiva microecon6mica, a capacidade produtiva optima (COM) esta 

associada ao nivel de produ9ao que minimiza os custos e o nivel ( ou niveis) de 

produ9ao mais eficiente sera o correspondente a essa capacidade. Nao existe, no 

37 
Johansen. L. (1972). Johansen, L.(1968), p.51 referidopor Winstoo, G. (1974), p.l311. Johansen defme capacidade er ante e er 

post miaoocon6mica e capacidade de Iongo prazo sem entrar corn consida-afiOes de ordem econ6mica, apenas pelas relafiOes teaticas 
entre faaores e produto. 
38 

Bourlange, D. e Chaney, E. (1990), p.Sl. 
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entanto, consenso quanto ao tipo de custos e a forma da curva de custos a considerar, 

condicionando este ultimo aspecto a unicidade do nive16ptimo de produ~ao. 

Os custos de referencia em que se baseia a determina~ao do 6ptimo podem ser 

os custos marginais, os custos medios, os custos de Iongo ou de curto prazo, os custos 

fixos, variaveis ou globais. Admitindo, por simplifica~ao, que o custo minimo e 

alcan~ado para urn unico nivel de produ~ao, por exemplo com uma curva de custos 

em U39
, designa-se esse nivel de produ~ao por produ~io optima (yom). 

A Capacidade Microeconomica Optima (COM) pode ser entendida como a 

correspondente ao nivel de produto onde os custos medios sao minimos, onde as 

curvas de custo medio e marginal coincidem. Esse nivel de produto onde existe 

igualdade entre os custos e os pre~os e lucro nulo, esta associado a uma situayao de 

concorrencia perfeita e designado por nivel 6ptimo de produto no ambito da teoria do 

hem estar.40 Mas, enquanto que para uns autores o produto 6ptimo corresponde a 
tangencia entre a curva media de custos de curto e de Iongo prazo41 para outros 

corresponde ao valor minimo da curva de custos medios totais de curto prazo. 42 

A capacidade optima tambem e definida "como o produto que pode ser 

produzido ao minimo custo medio total, dados o stock de equipamentos e instalayoes, 

as tecnicas disponiveis eo pre<;o dos factores". 43 

A diferenya entre o curto e o Iongo prazo e por vezes relacionada com a 

capacidade produtiva global ou em relayao a cada urn dos factores. Assim, a plena 

utilizayao do capital corresponderia a minimizayao dos custos medios de curto prazo e 

39 
A niio tmicidade do 6ptimo produtivo e a dificuldade de daennina98o do mesmo por parte dos empres3rios, vira a ser ntomada na 

analise do ICPIA, no Capitulo IV. 
40 

Klein, LR.(l960) p.273. A discussiio da capacidade 6ptima e sub6ptima em rela9io com a estn1tura de men:ado sera retomada 
no Capitulo II. 
41 

Klein, LR. (1960) e Friedman. M(1963). 
42 

Cassels, J.M (1937); Hickman, B.G. (1964), p.S29; Lipsey, G.R.(1990), p.197. 
43 auistiano, LJ. (1981), p.l45. 
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a utiliza~ao de todos os recursos, ou seja, a utiliza~ao da capacidade no sentido lato, 

corresponderia a minimiza~ao dos custos medios de Iongo prazo. 44 

Os conceitos de capacidade optima antes apresentados exemplificam como do 

ponto de vista do economista e a capacidade essencialmente urn conceito de custo, 

embora subsistam indefini~oes quanto aos custos a considerar. 

Alem das defini~oes microecon6micas de capacidade com recurso aos custos, 

que prevalecem, tambem existem concep~oes microecon6micas de capacidade que 

enfatizam as condi9oes de mercado. E o caso da capacidade preferida ou desejada 

(CDM), correspondendo ao 11 nivel de produ~ao45 que as empresas desejam produzir 

dadas as condi~oes correntes de procura no mercado 11
• 
46Este conceito e 

particularmente importante na explica~ao do comportamento do investimento com 

recurso ao efeito acelerador. 47 A capacidade preferida (CDM) para alguns autores 

corresponde ao nivel de utiliza~ao planeado pela empresa e em que 11 Uma utiliza~ao 

elevada (e sustentada) conduzini a novo investimento 11
•
48 

A produ~ao pode tambem ser definida como desejada ou preferida caso se 

mantenha em condi~oes de equilibrio durante urn determinado periodo de tempo, nao 

induzindo investimento ou desinvestimento na capacidade efectiva de uma empresa. 49 

A capacidade desejada pode estar relacionada quer com a procura presente quer 

com a procura futura ou com os picos de procura previstos. Nestes dois ultimos casos 

e provavel que ocorram simultaneamente situa~oes de subutiliza~ao da capacidade 

produtiva e de alargamento da capacidade produtiva. Mas a capacidade desejada pode 

tambem situar-se estrategicamente acima da procura existente e prevista, podendo 

44 
A distin~o entre os factores fhos e os factom vari&veis existe em Cassel, J.M(1937). Christiano, L.J. (1981 ), p.145 n3. 

45 Produ~o ~ada (ydm). 
46 

Christiano, L.J. (1981), p.145. 
47Chenery, H. (1952). 
48 Winston, 0.(1974), p.1310. Uma das fonnas de ddenninar a capacidade produtiva agregada de urn sector baseia-se no 
comportamento do investimento, em que este e ddenninado pela diferen'? entre 0 stock de capital desc;jado e 0 stock de capital 
existente. Hickman. B.G. (1964). 
49 

Artus, J. R. (1977), p.S-6. 
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neste caso ser justificada como uma barreira a entrada constituida por uma empresa 

ja instalada num sector, criada em rela~ao a potenciais empresas candidatas a entrada 

nesse mesmo sector. 

As defini~oes de capacidade desejada (CDM) que se reportam ao 

comportamento da empresa, ao contrario das relativas a capacidade optima (COM), 

nao relacionam a produ~io preferida directamente com os custos. mas antes com a 

verificayao de expectativas relativas as necessidades de investimento de alargamento 

de capacidade tendo em conta os niveis e tendencias evolutivas da procura ou a 

constitui~ao de barreiras a entrada. 

A nivel microeconomico existem ass1m duas perspectivas relevantes de 

capacidade econ6mica: urn nivel optimo associado essencialmente a minimizavao dos 

custos (COM) e urn nivel preferido ou desejado (CDM) associado ao nivel efectivo 

ou previsto da procura ou a objectivos estrategicos. A Escala Minima Eficiente 

(EME) ou escalas eficientes50 de uma empresa ou estabelecimento, definida pela 

minimizayaO dos CUStOS, esta associada a capacidade optima OU e com ela identificada, 

enquanto que a analise da evolu~io da capacidade de uma empresa tern em 

consideravao aspectos de custos e aspectos estrategicos. 

Os inqueritos de conjuntura as empresas contribuem pouco para o conhecimento 

empirico do nivel de capacidade optimo do ponto de vista econ6mico (COM) que 

atende as questoes relativas aos custos, porque nos questionarios nao sao incluidas 

explicitamente nas defini~oes de capacidade de referencia, mesmo quando estas 

existem implicitas nas questoes. Tambem os niveis de capacidade estrategicos (CDM) 

como barreira a entrada sao dificilmente apreendidos atraves da informa~ao dos 

inqueritos de conjuntura porque, uma empresa monopolistaloligopolista que tenha 

50 Podern existir v:irias escalas igualmente eficiente se a curva de custo .-nedio de Iongo prazo apresentar a forma de L poc exemplo 
em vez da forma de U. 
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capacidade excedentaria estrategica podeni declarar que se encontra a urn nivel de 

utiliza~ao "normal", mesmo quando estrategicamente possui capacidade excedentaria. 51 

Quanto a capacidade prevista ou desejada em rela~ao as condi~oes correntes ou 

previstas de procura (CDM), os inqueritos de conjuntura permitem geralmente avaliar 

a parcela de empresas que possuem a capacidade desejada. 

L3.2. Capacidade macroeconomica e produto potencial 

0 produto potencial de uma economia pode ser entendido como o produto que 

e possivel realizar se a for~a de trabalho medida em homens-hora estiver 

completamente empregue e se o trabalho e o capital forem utilizados com uma 

intensidade normal. 52 Na perspectiva macroecon6mica, a capacidade produtiva 

associada ao conceito de Produto Potencial ou Produto de Pleno Emprego53 (Yp) 

designa-se de Capacidade Produtiva Macroeconomica (CP). 

A defini~ao anterior e, no entanto, apenas uma das diversas concepyoes de 

produto potencial. 0 Produto Potencial (Yp) pode tambem ser caracterizado como o 

produto que assegura o equilibrio no mercado de factores, nomeadamente do mercado 

de trabalho, e/ou o nivel de produto que assegura o equilibrio no mercado de hens ou 

ainda como o produto que e compativel com urn crescimento economico 

equilibrado, sem inflayao nem desemprego. 

0 produto de plena capacidade pode ainda ser interpretado como "o nivel 

maximo de produto que pode ser alcanyado, de forma sustentada, por uma economia 

quando os recursos disponiveis se encontram completa e eficientemente empregues, 

dados os gostos e a tecnologia".54 Esta definiyao ignora o problema da possivel 

incompatibilidade entre completa utilizayao e eficiencia econ6mica e refere os aspectos 

51 
Lieberman, MB. (1987). 

52 
Artus, J.R (1977), p.2-J. 

53 
Para alguns autores a taxa natural de desemprego, numa das varias acep~ eutendida como a media de Iongo prazo da taxa de 

desemprego, encontra-se associada ao nivel de produto potendal. DomOOsdt, R e Fischer, S. (1994), p.481 n7. 
54 Wmston, G. (1977). 
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tecnol6gicos e comportamentais, assumidos como dados. 55Na analise da evolu~ao da 

capacidade no Iongo prazo devem ser tidos em considera~ao aspectos relacionados 

com a tecnologiib porque esta altera o nivel de produtividade dos factores produtivos e 

com o comportamento como por exemplo os padrt'>es de trabalho-lazer que modificam 

a disponibilidade de recursos humanos. 

0 produto potencial de om sector pode ser definido atendendo a for~a de 

trabalho que se encontra disponivel em rela~ao a esse sector, se o conjunto da 

economia estiver a trabalhar a pleno emprego". 56 A dificuldade particular que surge 

com este tipo de defini~ao, e concretizar o que se deve entender por for~a de trabalho 

disponivel" em rela~ao a urn sector. 57 

A defini~ao de produto potencial adoptada no modelo Interlink da OCDE58
, e a 

do " nivel de produ~ao compativel, a medio prazo, com a estabilidade da infla£ao " 

sendo compativeis, no quadro do modelo, os eguilibrios nos mercados de trabalho e de 

produtos. Este conceito de Produto Potencial (Yp ), foi seleccionado pelos seus 

autores entre outras defini~oes possiveis, porque "a luta contra a infla~ao e cada vez 

mais uma das principais prioridades a medio prazo" sendo demarcado de outro 

conceito, mais proximo de uma concep~ao fisica ou tecnica, definido como "o nivel 

maximo que a produyao pode alcanyar do ponto de vista tecnico, dados os factores de 

produyao". 59 

0 conceito de Produto Potencial (Yp) pode corresponder a noyao de uma 

traject6ria optima para o capital e para o emprego em condiyoes de equilibrio de 

pleno emprego, mas esta no9ao e pouco util como indicador do valor necessario para 

55 
Estes dois aspectos sao tambem salientados no conceito de taxa natural de creseimento. Harrod, R.( 1939). 

56 
Artus. J.R .( 1977), p.3 . 

57 
Em termos empiricos e impossivel afectar CQIJI algum rigor a popula~o adiva disponivel sectorialmarte, ou seja a oferta de 

trabalho em rela~o a cada urn dos sectores. 
58 

Uma apresenta~o SUIII3ria do modelo Interlink enoontra-se em Richardson, P. (1988). Em Torres, R. e Martin, J.P. (1990) o 
modelo Interlink e parcialrnente utilizado para a ddennina~o dos produtos potenciais de varios paises. 0 modelo Interlink e 0 

modelo intemacional da OCDE utilizado para estudar as questi'ies maaoecon6micas de curto e med.io prazo, e desempenha urn papel 
importante nos trabalhos de diagn6st.ico e previsi'ies econOmicas da OCDE. Em Whitley, 1(1994) p. 235-236 uma compara~o 
sintetica dos modelos seccionais quanto as caracteristicas estruturais. Neles a utiliza~o da capacidade apresenta-se como variavel 
explicativa do nivel de pro;->os. 
59 

Torres ,R. e Martin,J.P. (1990), p.143. 
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que a expansao da procura elimine o desemprego keynesiano. Para este ultimo caso,. 

o Produto de Pleno Emprego devera antes ser entendido como o nivel de produto 

necessario para que toda a oferta de trabalho esteja utilizada ao nivel de salario real de 

pleno emprego, sendo dados o capital e o trabalho. 60 

Quadro 1 - I - Conceitos de capacidade produtiva, niveis de produto associados e 
tipos de subutiliza~io 

TIPOS DE 
CAPACIDADE EMPRESA ECONOMIA SUBUTILIZA<;AO 

61 

CAPACIDADE PRODUCAO PRODUTO 
MAxiMA TEORICA MAxiMA MAxiMO TEORICO (cmt- ct) 

CMT TEORICA (CMT -CT) 

CAPACIDADE PRODUCAO MAXIMA PRODUTO (ct- com) 
TECNJCA ou FiSICA TECNJCA ou FiSICA TECNJCOOU (ct- y ) 

CT yet FiSICO (CT- Y) 
Yet 

CAPACIDADE PRODUCAO OPTIMA (com- y) 
OPTIMA M1CROECONOM1CA EXCESSODE 

M1CROECONOM1CA yom CAPAC/DADE 
COM 

CAPACIDADE PRODUCAO (cdm- y) 
DESEJADA(MICRO) DESEJADA 

COM ydm 

CAPACIDADE PRODUTO (Yp-Y) 
PRODUTIVA POTENCIAL OU DEFICEDE 

(MACRO) PRODUTODE PRODUTO 
CP PLENO EMPREGO (OUTPUT GAP) 

Yp 
CAPACIDADE PRODUCAO PRODUTO 

EFECTIV AMENTE EFECTIVA EFECTIVO 
UTILIZADA y y 

uc 

1.4. Tipos de subutiliza~io e de sobre utiliza~io da capacidade produtiva 

0 nivel efectivo de utiliza~tao da capacidade produtiva (UC), a que corresponde 

a produ~io (y) ou produto efectivos (Y), pode ser igual, inferior ou superior aos 

diversos niveis anteriormente caracterizados, representando assim situa~toes de plena 

60 
Coen, R. e Hickman. B. (1988), p. 192. 

61 Os tipos de subutilizayao da capacidade produtiva sao sinUtizados no (tuadros 2-1 (nivel miaoecon6mico) e Quadro 3-1. (nivel 
maaoecon6mico ). 
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utilizas;io, subutilizas;io ou de sobre utiliza~ao da capacidade produtiva. A presente 

investigayao incidini em particular sobre diversas situayoes de subutiliza~io. 

Os tipos de subutiliza~ao apresentados em seguida baseiam-se na diferenya entre 

niveis de capacidade produtiva definidos nos pontos anteriores, segundo criterios 

econ6micos ou tecnicos e para ambitos micro ou macro-econ6micos, 62e o nivel 

efectivo de utiliza£aO (U C). 

0 Quadro 1-1 resume os diferentes tipos de subutilizayao. Os Quadro 2-1 e 

Quadro 3-1 sintetizam os desvios em relayao aos diversos niveis de capacidade 

definidos, respectivamente para o nivel microecon6mico e macroeconomico. 

1.4.1. Diferen~a entre o nivel de produ~io correspondente a Capacidade Maxima 

Teorica (CMT) e a Capacidade Tecnica (CT) 

A diferenya entre o nivel de produyao correspondente a Capacidade Maxima 

T e6ric-a ( CMT) e a Capacidade T ecnica ( CT) resulta de causas nao econ6micas. 

Conhecer esse tipo de subutilizayao tern interesse para a compreensao das diferenyas 

entre sectores produtivos quanto a paragens diarias ou anuais impostas por imperativos 

de natureza tecnica. Para certas produyoes, como por exemplo as industrias quimicas, 

a laborayao continua ou tecnologias de processing constituem urn imperativo tecnico 

tal como a paragem anual de por vezes, mais de urn mes para Iimpeza, manutenyao e 

revisao dos equipamentos. 63 

As ancilises deste tipo de subutilizayao deverao ter tambem em conta alterayoes 

na legislayao nomeadamente a relativa a durayao do trabalho.64Nas ancilises 

cronol6gicas da utilizayao da capacidade e particularmente importante o conhecimento 

62 
Capacidade Maxima TeOrica (CMT), Capacidade Teauca ou Fisica (Cf), Capacidade Optima Mia-oeconOmica (COM), 

Capacidade Desejada miaoeoonOmica (CDM), Capacidade Maaoecon6mica Potmcial (CP). 
63 

0 sedor da extral:9iio do azeite em Portugal ilustra elia situa98o. Estima-se que a capacidade real de extracc3o do azeite (ct) 

correspondia a 75-80% da capacidade te6rica (cmt) no caso dos sistemas oontinuos e 60-75% no caso dos sistemas chissicos. A 
difecen~ entre a capacidade de e~o real e a capacidadete6rica e atribuida no caso deste sedor a paragens por motivo de avarias 
e limpeza. periodo de aJT31lgue e paragan, deficiente condu98o do processo produtivo, folgas e tnlbalbo a maquia que variam 
confonne as caraderisticas do !agar. DGMAIA-355/77, p.92. 
64 

As restri91'5es legais relativas ao tempo de tnlbalbo provocam tambem afastament.os em rela9ilo ao maximo te6rico de labora9ilo 
8760 horas/ano oomo se refeciu. 
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das altera£5es introduzidas na dura£cio diaria/semanal maxima do trabalho, que 

originam restruturayoes na gestao e organiza9ao do trabalho. 65 

Tambem OS metodos de avalia£aO da capacidade66 a partir das horas potenciais 

de trabalho exigem urn conhecimento do tempo de trabalho disponivel e este depende 

nao s6 da dura£aO legal do trabalho como tambem do comportamento da oferta de 

trabalho, nomeadamente quanto a Op£aO trabalho-lazer. Quanto a oferta de trabalho, 

por exemplo, deve ser diferenciado o tempo parcial voluntario e o tempo parcial 

involuntario. 67 

Os padroes de trabalho-lazer para os quais as anatises pioneiras do crescimento 

econ6mico68 chamaram ja a atenyao na defini9ao do limite de crescimento dado por 

uma taxa natural de crescimento, raramente sao considerados nas avalia9oes do 

Produto Potencial (Yp). 

1.4.2. Diferem;a entre a Capacidade Tecnica (CT) e a Capacidade Optima 

Microeconomica (COM) 

A diferen9a entre a Capacidade Tecnica (CT) e a Capacidade Optima (COM), 

corresponde, grosso modo, a diferen9a entre as aproxima9oes tecnol6gica e 

econ6mica a capacidade produtiva. Sao razoes de natureza tecnol6gica como as 

escalas produtivas disponiveis do ponto de vista tecnico, 69 e razoes de natureza 

econ6mica originadas na oferta e relacionadas com os custos, que provocam essa 

subutiliza9ao. 

Ao Iongo de uma dada unidade de tempo (por exemplo as 24 horas diarias) o 

nivel 6ptimo de utiliza9ao da capacidade numa empresa pode modificar-se em 

resultado de altera9oes nos custos, como por exemplo salarios mais elevados e energia 

65 
Taddei, D. (1991). 

66 Metodologias de Avalia~o apresentadas no Capitulo Ill 
67 

Neubourg. C. (1990). 
68 

Harrod, R. (1939) e Domar, E. (1937). 
69 

A escala minima tecnoloeicamente disponive1 e part.icuiiii11XIlte i;nportante do ponto de vista econOmico na discussio das 
indivisibilidades, e no caso de paises de pequena dimensao. 
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mais barata no periodo noctumo. Esta varia~ao temporal dos custos pode ser ciclica ~ 

previsivel como e o caso das varia~oes de preyos e disponibilidade ao Iongo do ano de 

certas materias primas 0 que pode afectar a determinayaO da capacidade optima. 

1.4.3. Diferen~a entre o nivel de produ~io correspondente a Capacidade Optima 

Microecon6mica (COM) e a Produ~io Efectiva (y) 

0 que normalmente se designa por Excesso de Capacidade ocorre quando a 

Produvao Efectiva (y) de uma empresa e inferior a produ~ao correspondente a 

Capacidade Optima Microecon6mica (COM). Em concorrencia perfeita com empresas 

com comportamento racional de minimiza~ao dos custos nao e possivel existir excesso 

de capacidade, porque todas as empresas escoam a respectiva produvao ao preyo de 

mercado. Em concorrencia imperfeita pode ocorrer excesso de capacidade que 

embora seja uma situayao de ineficiencia privada pode ser eficiente do ponto de vista 

social, se por exemplo corresponder a uma maior diversidade da produ~ao. 70 

Esse excesso de capacidade pode ainda desempenhar urn papel estrategico como 

obsbiculo a entrada criado num determinado sector de actividade pelas empresas ja 

nele instaladas. 

Outra situayao, em que a diferen~a entre a produyao efectiva (y) e a produvao ao 

nivel 6ptimo (yom) pode existir com urn caracter planeado ocorre quando a procura e 

considerada em expansao ou apresenta picos ciclicos e os custos posteriores de 

alargamento da capacidade, que constituem custos de ajustamento, sao maiores que 

os custos temporarios da subutilizavao. 

As causas do afastamento da produvao efectiva (y) da produvao optima no 

ambito da empresa (yom) podem assim resultar de uma decisao estrategica ou de urn 

comportamento da empresa, assente em informas;ao deficiente ou em previsoes nao 

70 
Mesmo em situa~o de conconincia imperfeita a empresa pode, po. razOe:s estrategicas (por exemplo, para ganhar poder de 

mercado ), dispor-se a laborar em plena capacidade. Dutt, A ( 1990), p.l8. 
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concretizadas quanto a evolu~ao dos custos, pre~os ou procura, ou ainda da ausencia 

de concorrencia petfeita. 

Quadro 2- I- Tipos de Capacidade Produtiva e Niveis de Utiliza~io 
(Empresas) 

CMT CT COM COM uc 
CAPACIDADE 

MAxiMA PROOUCAO TEORICA 
MAxiMA (COM>CMT) 

(CMf) TEORICA (a) (a) (b) (i) 

CAPACIDADE 
TECNICAOU 

PROOUCAO FiSICA 
(CMT>CT) TECNICA (COM> CT) 

(CT) (c) OUFISICA (e) (b) (i) 
yet 

CAPACIDADE 
OPTIMA 

(CMT>CMO) (CT> COM) PROOUCAO (COM>COM) (UC>COM) 
(COM) (a) (d) OPTIMA (f) (j) 

yom 
CAPACIDADE 

DESEJADA 

(CMT>COM) (CT>COM) (COM> PROOUCAO (UC>CDM) 
(COM) (d) COM) OESEJADA (k) 

(f) ydm 
CAPACIDADE 

UTILIZADA 
(COM> UC) (UC) 

(CMT>UC) (CT> UC) EXCESSODE (COM> UC) PROOUCAO 
(a) (d) CAPAC/DADE (h) EFECTIVA 

(g) y 

Notas (Quadro 2 - I) 
(a) A Capacidade Maxima Te6rica (CMT) por defini~o e superior a CT, COMe UC. 
(b) A Capacidade Desejada (COM) quando e superior a CMT e a CT gera tens&s no sentido de 
alargamento de capacidade produtiva. 
(c) Causas tecnicas (paragens para manuten~ao) e legais (ex: legisla~o !aboral ou anti-polui~ao). 
(d) causas tecnicas (ex: escala produtiva tecnicamente mais eficiente) e econ6micas (ex: custos de 
produ~ao ou disponibilidade de materia prima) e oscila~Oes da procura. 
(e) A Capacidade Tecnica, por defini~o desempenha a fun~o de restri~o no processo de 
minimiza~ao dos custos que permite determinar a COM. 
(f) A C3pacidade Desejada (COM) pode· ou nao corresponder a C3pacidade Optima (COM). Por 
exemplo, por razaes estrategicas a empresa pode desejar produzir a urn nivel inferior ou superior ao 
nivel 6ptimo. 
(g) A diferen~a entre o nivel 6ptimo de capacidade (COM) e a capacidade efectivamente utilizada 
(UC}, que normalmente se designa por excesso de capacidade, pode resultar de uma situa~o de 
concorrencia imperfeita, uma estrategia em que o excesso de capacidade exerce urn papel de barreira a 
entrada ou urn sobredimensionamento em resultado de oscila~s previstas da procura. 
(h) 0 nivel de capacidade desejada pode por exemplo corresponder ao nivel de produ~o igual a 
procura dirigida a empresa. 
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(i) A Capacidade Utilizada (UC) nao pode ultrapassar persistentemente a CMT nem a CT. Em 
rel~o a CT se e ultrapassacla apenas temporariamente mas se ocorre persistentemente induz 
aumentos cia capacidade fisica. 
(j) A Capacidade Utilizacla (UC) pode situar-se acima cia Capaciclade 6ptima (COM) por raz0es de 
estrategia cia empresa. 
(k) Se a Capaciclade Utilizada (UC) se situar persistentemente acima cia Capaciclade Desejacla (COM) 
geram-se tens6es no sentido de modifica9&s cia capaciclade instalada. 

CAPACIDADE 
MAxiMA 
TEORICA 

(CMT) 

CAPACIDADE 
TECNICAOU 

FISICA 

(CT) 

CAPACIDADE 
PRODUTIVA 

(MACRO) 

(CP) 

CAPACIDADE 
UTILIZADA 

(UC) 

Notas (Quadro 3 - I) 

Quadro 3 - I - Tipos de Capacidade Produtiva 
e Niveis de Utiliza~io 

(Economia) 

CMT CT CP 

PRODUTO 
MAxiMo (a) (a) 
TEORICO 

PRODUTO 
(CMT>CT) MAXIMO (b) 

(a) TECNICOOU 
FiSICO 

PRODUTO 
POTENCIAL OU 

(CMT> CP) (CT> CP) PRODUTODE 
(a) (b) PLENO 

EMPREGO 
Yp 

(CP>UC} 
(CMT>UC) (CT>UC) DEFICEDE 

(a) (b) PRODUTO 

uc 

(a) 

(c) 

(c) 

PRODUTO 
EFECTIVO 

y 

(a) A Capaciclade Maxima Te6rica (CMT) por defini¢o e superior as restantes consideraclas a nivel 
macroecon6mico; 
(b) A Capaciclade Tecnica ou Fisica (CT) e por vezes incorrectamente identificacla com a Capaciclade 
Produtiva Macroecon6mica (CP) mas esta Ultima deve ser definicla segundo criterios exclusivamente 
econ6micos , a Capaciclade efectivamente Utilizada (UC) nao pode ultrapassar de forma persistente a 
CT que constitui urn limite fisico.; 
(c) Sea Capaciclade Utilizacla (UC} ultrapassar de forma persistente a Capacidade Fisica (CT) ou a 

Capaciclade Produtiva Macroecon6mica (CP) geram-se tens6es (no curto prazo podem reflectir-se 
por exemplo no aumento cia infla¢o) no sentido de alargamento cia capacidade fisica ou tecmca cia 
economia. 
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1.4.4. Diferen~ entre o Produto Potencial (Yp) eo Produto Efectivo (Y) 

Esta diferenya, definida no plano macroeconomico, e normalmente designada por 

defice de produ~ao. 71 Esse tipo de subutilizavao pode ser "desejado" ou "desejavel", 

por exemplo para atenuar a inflavao, por isso, a ocorrencia de uma diferenva entre a 

produvao efectiva e a produvao potencial, ·pode nao originar, por si so, medidas 

correctivas de politica economica. 72 

Esta situayao de subutilizayao, na perspectiva keynesiana. pode corresponder a 

uma situayao de equilibrio com subemprego, e as causas deste tipo de subutilizavao 

associam-se fundamentalmente ao comportamento da procura. Contudo, na 

perspectiva neoclassica, o funcionamento do mercado com perfeita flexibilidade de 

preyos e salarios assegura que o equilibrio se estabeleva ao nivel do pleno emprego. 

1.4.5. Diferen~a entre a produ~ao associada a capacidade desejada 

microeconomica (ydm) e a produ~ao efectiva (y) 

Esta subutilizavao resulta por exemplo, da nao verificayao das expectativas ou 

desejos em relavao a procura dirigida a uma empresa. Associada a esta diferenva pode 

caracterizar-se uma outra, com grande interesse pratico para as empresas, que e a 

diferenva entre a procura dirigida a empresa e o nivel ou niveis de oferta da empresa 

em condivoes de rendibilidade consideradas aceitaveis. Ou seja, mesmo na suposiyao 

que e conhecido 0 nivel optimo de prodUyRO (yom), e que ele e unico, as empresas 

podem dispor-se a produzir acima ou abaixo desse valor satisfazendo a procura 

existente ao prevo corrente, mesmo que sem minimizayao dos custos, para assegurar 

mercado ou por qualquer outro motivo estrategico. 

71 
Da desif!Pa9iio inglesa output gap. 

72 
Artus, J.R. ( 1977), p.l. 
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L4.6. Diferen~ entre Produ~io Maxima Tecnica (yet) e a Produ~iio Efectiva (y) e 

Produto Efectivo (Y) 

A diferen~a entre o nivel de produ~ao ou produto maximo tecnico (yet e Yet) e 

0 nivel efectivo de produ~ao ou produto, respectivamente no ambito microecon6mico 

e macroecon6mico (y e Y), tern merecido relativamente pouca aten~ao por parte da 

analise econ6mica. Para a microeconomia o nivel tecnol6gico yet desempenha, 

principalmente o papel de urn limite fisico superior e nao constitui uma meta. objectivo 

de produ~ao ou situa~ao optima para a qual deva necessariamente deslocar-se a 

produ~ao. Este tipo de subutiliza~ao interessa contudo ser conhecido para se 

analisarem as margens fisicas das possibilidades de produ~ao de uma empresa, por 

exemplo numa situa~ao em que as condi~oes de custo ou de procura se alterem. 

1.5. Conceitos relativos a utiliza~ao dos recursos humanos 

1.5.1. Subutiliza~ao dos recursos humanos a nivel agregado 

0 desemprego pode ser interpretado como constituindo a parcela mats 

significativa da subutilizayao dos recursos humanos, embora esta esteja tambem 

presente em situa~oes de emprego tais como o trabalho involuntario em tempo parcial 

ou as reservas de trabalho nas empresas. Aspectos qualitativos da subutilizaQao como 

o desaproveitamento de capacidades e conhecimentos da populayao empregada fazem 

tambem parte de uma concepQao ampla de subutiliza~ao dos recursos humanos. 

0 nivel maximo de utiliza~ao dos recursos humanos (Em) em termos 

agregados, pode definir-se como a situa~ao em que a toda a popula~ao activa (N) se 

encontra empregada, ou seja, a procura de trabalho se adequa perfeitamente a 
dimensao e a gualidade (quanto a localiza~ao, qualificayao, profissao etc.) da oferta de 

trabalho. No entanto, mesmo quando o produto se encontra ao nivel potencial (Yp), 

tambem designado de produto de pleno emprego73 persiste desempregada uma 

73 Dombusdt, R. e Fisher,S. (1994), p.SOS.O produto de pleno ~reg" (full employment output) e oom menos ftequencia mas 
talvez de modo mais adequado designado de produto de elevado ~o (high employment output). 
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parcela da popula~ao activa em resultado de diferen~as entre as estruturas da oferta e 

da procura de trabalho. 74Esta parcela do desemprego e normalmente designada de 

desemprego estrutural, e a taxa de desemprego que o acompanha e nomeada taxa 

natural de desemprego (tnd). 75 

0 desemprego estrutural pode existir mesmo que em termos meramente 

quantitativos a oferta global de trabalho iguale a procura global de trabalho, mas haja 

vagas por preencher e simultaneamente individuos desempregados. 

As causas principais do desemprego estrutural sao o funcionamento imperfeito 

do mercado de emprego e as transferencias de emprego. Assim, as institui96es e as 

regulamentayoes relativas ao mercado de trabalho, a natureza dos postos de trabalho, 

os habitos sociais, afectam o comportamento de empresas e trabalhadores 

influenciando o nivel de desemprego estrutural. 76 

Alguns autores destacam como causa do desemprego estrutural a existencia de 

uma capacidade de procura de trabalho insuficiente em relayao a oferta, 77 outros 

entendem-no como traduzindo urn desequilibrio cr6nico no mercado de trabalho 

resultante nomeadamente, numa perda de competitividade das empresas que nao 

podem proceder a certos ajustamentos devido a rigidez das instituiyoes. 78 

Em virtude da diferente natureza das causas do desemprego estrutural, ele 

pode ser classificado em desemprego estrutural qualitativo resultante de 

imperfeiyoes de mercado e desemprego estrutural quantitativa. 790 desemprego 

estrutural pode ainda decompor-se nos seguintes tipos relativos as respectivas causas: 

resultante das modificayoes das estruturas industriais, da inadequayao das qualificay5es 

profissionais, dos desequilibrios entre a oferta e a procura devido a deficiente 

74 
Lipsey, R.G e outros (1993), p.710.; Samuelson, P. e Nordhaus, W. (1993), p.664. 

75 
Dombusdl, R. e Fisher,S. (1994), p.506. 

76 
Dornbusch, R. e Fisher, S. (1994), p.SOS-506. 

77 
Muysken, J. (1987), p.220. 

78 
Hart,E. (1990), p.233. 

79 
Muysken, J. (1987). 
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reparti~ao geogratica, das muta~oes demograticas, da rigidez das instituiQoes, da nao 

empregabilidade80 e da reestrutura~ao do capital81
• 

Quanto mais rapidas forem as transforma~oes nas caracteristicas da procura de 

trabalho, por exemplo devido a urn processo acelerado de restrutura~ao e 

moderniza~ao industrial, e quanto mais lenta for a adapta~ao por parte da oferta de 

trabalho a essas transforma~oes (por exemplo, atraves do sistema de fonna~ao ), maior 

sera a probabilidade do desemprego estrutural alcan~ar niveis elevados. 

0 desemprego friccional e por vezes identificado -com 0 desemprego 

estrutural,82outras vezes considerado como uma parcela deste83 e frequentemente como 

constituindo uma de tres componentes do desemprego ( ciclica, estrutural e 

friccional). 84 Este desemprego friccional pode ser definido como o resultante da 

transferencia ou mudan~a de urn individuo de urn para outro emprego, sendo a forma 

de desemprego admitida pela economia classica. 850 desemprego friccional pode 

tambem ser apresentado como constituindo, em conjunto com o desemprego 

estrutural, o desemprego de equilibrio.86 

Reconhecendo que a fronteira entre o desemprego estrutural e o desemprego 

friccional e dificil de estabelecer, alguns autores propoem que 0 desemprego 

estrutural corresponda ao desemprego friccional de Iongo prazo. 

Assim, urn fen6meno como a mudan~a de urn individuo de urn para outro 

sector de actividade pode ser considerado desemprego friccional no caso da reentrada 

no emprego ser rapida ou desemprego estrutural se for lenta. Portanto, uma 

rotatividade normal entre os postos de trabalho ou profissoes pode gerar urn 

80 A niio empre&abilidade pode estar relacionada oom a idade, deficiencia fiSica ou condi96es de saude, por exemplo. 
81 

Standing. G. (1983). 
82 

Dombusdt, R e Fisher,S. (1994),p.505. 
83 

Lipsey, RG. e outros (1993), p.712. 
84 

Lipsey,RG. e outros (1993), p.704; Dombusdl, R. e Fisher,S. (1994), p.505; Burda, M e Wyptosz. C. (1993), p. 109; 
Samuelson. P. e Nordhaus, W. (1993), p. 663. 
85 

Dornbusch, R e Fisher,S. (1994). p.208, 213, 242. 
86 

Burda, Me Wyplosz, C. (1993), p.109. 
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desemprego friccional persistente, mesmo que a economia esteja ao nivel potencial e 

nao existam modificayoes na estrutura dos empregos em termos de qualificayoes, 

sectores, profissoes ou localizayao geografica. 87 

0 desemprego ciclico e o desemprego existente quando o produto se encontra 

abaixo do nivel de pleno emprego (Yp)88
, e o desemprego nao estrutural89

, e esta 

associado a desvios de curto prazo da taxa de desemprego do nivel de taxa de 

desemprego natural90 e portanto ligado as flutuayoes do produto em tomo do nivel 

potencial. 0 desemprego ciclico e nulo quando 0 numero de lugares por preencher 

efectivamente disponiveis e igual ao numero de pessoas desempregadas. 91 

As causas apontadas para o desemprego ciclico, tambem designado de 

desemprego por insuficiencia de procura92
, relacionam-se assim com o desequilibrio 

entre oferta e procura agregadas. 93 

Portanto, das tres componentes frequentemente identificadas no desemprego 

( ciclica, estrutural e friccional)9
\ a primeira associa-se a subutilizayao da capacidade 

produtiva ( Y < Yp ), enquanto que as outras duas sao acompanhadas pelo pleno uso 

da capacidade produtiva. 

Urn valor de referencia essencial nas definiyoes de desemprego e o da taxa 

natural de desemprego (tnd), identificada frequentemente com a taxa de desemprego 

nao aceleradora da inflayao (NAIRU- Non Acceleration Inflation Rate of 

Unemployment), que ocorre quando o rendimento nacional se encontra ao nivel 

potencial (Yp). Por seu tumo, uma das de:finiyoes de produto potencial e o nivel de 

87 
Lipsey, R.G. e outros (1993), p.710. 

88 
Dombusdt, R. e Fisher, S. (1994), p.506. 

89 
Lipsey, R.G. e outros (1993), p.468.Dombusch,R. e Fisher,S. (1994), p.506. 

90 
Dornbusch, R. e Fisher,S. (1994), p.516. 

91 
Lipsey, R.G. e outros (1993), p.702. 

92 
Lipsey, R.G. e outros (1993), p.468. 

93 
Samuelson, P. e Nordhaus, W. (1993), p.664. 

94 Outras fonnas de desemprego, como o desemprego sazonai particul.mnente importante no S«Xor das indUstrias alimentares que 
sera alvo de amilise especifica niio sao por agora cmsiderados. 
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produto "compativel a medio prazo com a estabilidade da inflayao"95
, ou seja, ambos 

os conceitos estao na essencia ligados ao nivel de pre~os que nos dois casos aumenta 

se o produto potencial (Yp) ou a taxa de desemprego natural (NAIRU) forem 

ultrapassados. 

Concordando com a ideia de que a "taxa de desemprego natural enquanto 

taxa associada aos salarios e pre~os" deve ser rejeitada, sendo apenas considerada 

como urn valor minimo a assumir pela taxa de desemprego devido ao "desemprego 

funcional, stock de capital existente e relayoes intersectoriais"96
, torna-se necessaria 

uma definiyao de produto potencial (Yp) independente do nivel de pre~os. passando 

entao a associayao entre os dois conceitos a ser discutivel. 97 

A tendencia para o aumento da taxa de desemprego natural, 98tal como e 

normalmente definida, tambem questiona a associayao com o nivel de produto 

potencial, uma vez que este passaria a estar associado a niveis de desemprego 

crescentes. 

0 desemprego ciclico e normalmente identificado como desemprego 

keynesiano porque e originado por uma procura insuficiente e 0 desemprego 

estrutural como desemprego cbissico99porque e resultante do deficiente 

funcionamento do mercado de trabalho em termos quantitativos ou qualitativos. 

Esta distinyao entre desemprego conjuntural e desemprego estrutural, e entre 

desemprego keynesiano e classico, tern no entanto "interesse fundamentalmente 

analitico e de curto prazo"100
, nao se tratando de "dois tipos de desemprego 

95 
Conceito adoptado no modelo lnterlink-OCDE. Torres,R. e Martin, J.P. (1990), p.l43. 

96 
Amaral, J.F. (1995), p.236. . 

97 
A lig~~~o entre os niveis de utiliza~o da capacidade produtiva total e o nivel de utiliza~o dos recursos humanos pode ser 

discutida no quadro da Lei de OkWl, ponto 1.6. do presente capitulo. 
98 

Julm, C., Murphy, K. e Topel, R. (1991). 
99 

As dicotomias desemprego keynesiano/procura agregada e desanprego classico/deficiente fimcionamento do mercado de trabalho 
olio slio nitidas, por exemplo na teoria do ciclo real (nova escola classica) ou do sahirio de eficiencia (nova teoria keynesiana).A 
teoria do ciclo reallig~~ as flutua90es do desanprego as flutua90es da oferta de trabalho ou erros dos a gentes em prever a evolu~o 
dos prll908 ao Iongo do ciclo. Essas flutua90es no emprego/desanprego resuham de choques reais tais como choques de produtividade 
(oferta) ou choques de gastos publicos (procura). 0 sablrio de eflciencia relaciona-se com as motiva90es do trabalhador e com a 
procura detrabalho. Lipsey, R.G. eoutros (1993), p.706.Dombusch, R. e Fisher, S. (1994), p.251-252 e 221. 
100 

Rodrigues, M J. (1988), p.l37-138 
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(estruturallconjuntural), mas antes de duas dimensoes que podem ser captadas do 

ponto de vista analitico11
• Existe uma liga~ao profunda entre desemprego estrutural e 

conjuntural porque 11 se ha dependencia do mercado de trabalho em rela~ao ao mercado 

de bens, a realiza~ao do estrutural atraves do conjuntural, assim como o inverso, esta 

submetida as regras de funcionamento pr6prias deste mercado. Este constitui urn Fittro 

dos movimentos conjunturais da actividade econ6mica 11
•
101 

A distin~ao entre desemprego keynesiano e desemprego classico e tambem 

dificil de estabelecer nos modelos explicativos do desemprego~ que cada vez mais 

frequentemente conjugam explica~oes provenientes de ambos os paradigmas ou de 

outros alternatives. 102 A distin~ao entre desemprego chissico e desemprego 

keynesiano apresentada por Malinvaud (Quadro 4- 1)103 e a de que existe desemprego 

keynesiano104 quando ocorre urn excesso de oferta simultaneamente nos de produtos e 

de trabalho, ou seja, quando o desemprego resulta das empresas encontrarem 

dificuldade ao nivel das vendas, eo desemprego classico manifesta-se quando ocorre 

excesso de procura no mercado de produtos e excesso de oferta no mercado de 

trabalho. Nesta ultima situa~ao o pre~o de venda e muito baixo em rela~ao aos salarios 

ou pelo contrario os salarios sao excessivos.105 

Para a identifica~ao empirica dos varios tipos de desemprego existem, entre 

outras, as propostas de Gagey,106de Strand,107e Muysken108
• Baseando-se na 

classifica~ao de Malinvaud, Gagey utiliza os resultados dos ingueritos de conjuntura as 

empresas para identificar as componentes do desemprego classico e keynesiano. Strand 

propoe criterios, a aplicar ao nivel sectorial para distinguir o equilibrio keynesiano do 

101 
Gambier,D.(1978),p.144citadoporRodrigues,MJ.(l988), p.l36. 

102 
Henin, Pb. (1993 ). 

103 
Adaptado de Malinvaud. E. (1977), p.71, Figura 3.No Capitulo UI propOO-se uma operacionaliza~o para o caso portugues 

deste quadro caraaerizador dos desequilibrios no mercado de bms e de trabalho. 
1 04 

A intapreta~o do desemprego keynesiano resulta da intapreta9iJo feita por Malinvaud de Keynes, a partir dos texlos de 
Hansat, Hicks e Klein. Malinvaud. E. (1977). 
105 

Strand. J. (1984), p.l. 
106 

Gagey, F. , Lambert, J-P e Ottenwaeher, B. (1988). A metodologia seni desillJlada por metodo de Gagey. 
107 

Strand, J. (1984 ), pS-6. 
108 

Muysk.en, J. (1987). 
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chissico e Muysken desenvolve uma metodologia de determinac;ao das componentes 

ciclica e estrutural do desemprego com recurso a uma fun~ao emprego. 

Quadro 4 - I - Desequilibrios no mercado de bens e no mercado de trabalho 
segundo Malinvaud 

MERCADO 
DEBENS + 

ESCASSEZ DE OFERT A ESCASSEZ DE PROCURA 

MERCADO DE 
TRABALHO .. 

ESCASSEZDE Falta de mao de obm (*) 
OFERTA (situa~o hipotetica) 

(*v) 

ESCASSEZDE DESEMPREGO DESEMPREGO 
PROCURA CLASS ICO KEYNESIANO 

(***) Existe desemprego e uma 
oferta em excesso nao 

revelada no mercado (**) 

Fonte: Malinvaucl E. (1977), p.71, Fig. 3. (Adaptado) 
(*) Excesso de oferta e interesse em admitir pessoal ; situa~o muito pouco provavel.; (**) Ofertas racionadas nos dois mercados: 
(***) As empresas vendem toda a produ~o que desejam realizar; (*v) Situa~o desigpada por "Infla~o contida ". A procura excede a 
oferta nos dois mercados, mas a rigidez dos prf:9>5 no curto prazo ; como Malinvaud reconhece " a analise estatica do equilibria tern 
urn contributo limitado para a teoria da infla~o", Malinvaud, E. ( 1977), p. 73, n.28. 

L5.2. Subutiliza~ao dos recursos humanos a nivel da empresa 

Na empresa nao ocorrem obviamente fen6menos de "desemprego" embora 

possam existir situayoes de subutilizac;ao dos recursos humanos que se expressam, por 

exemplo, atraves de reservas de mao de obra109 planeada pela propria empresa. 

109 
Na litenltura anglo-saxooica "labour hoarding" . A reserva de mao de obra no interior das empresas afeaa o aescimento 

maaoecon6mico, por exemplo Maddison, A. ( 1991) procede a sua contabiliza~o. 
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0 nivel maximo tecnico de emprego (Lm)110 que pode existir numa empresa e 

dado pela rela~ao tecmica entre o equipamento instalado e os recursos humanos 

supondo uma dada rela~ao tecnica de produ~ao e ignorando considera~oes de custos. 

0 nivel optimo de emprego (Lo) numa empresa corresponde ao emprego que 

minimiza os custos ( ou maximiza os lucros). Urn outro nivel de emprego que tern em 

conta os custos e tambem considera~oes estrategicas e o nivel de emprego desejado 

(Ld). Exemplificando o emprego desejado: no caso da empresa prever picos ciclicos 

de procura pode sobredimensionar o pessoal para responder a essas situa~oes de 

maximo, em particular se os custos de admissao e de demissao do pessoal (urn tipo de 

custos de ajustamento) forem elevados. Tambem a empresa pode optar por nao 

efectuar despedimentos numa situa~ao em que a descida de procura e a consequente 

baixa de produ~ao sejam interpretadas como temponirias. 

Como os recursos humanos na empresa sao "arrendados" ao inves do que se 

passa com 0 equipamento que e "possuido"lll, a subutiliza~ao nao desejada do 

equipamento produtivo tendeni a alcan~ar valores superiores a subutiliza~ao nao 

desejada dos recursos humanos cujos excedentes, na ausencia de legisla~ao 

constrangedora, podem ser eliminados no curto prazo. Os custos e dura~ao do 

processo de ajustamento do equipamento serao tendencialmente mais elevados que os 

relativos ao pessoal. 

Tambem na empresa se podem manifestar desequilibrios qualitativos entre o tipo 

de qualifica~oes necessarias e o tipo de qualifica~oes possuidas pelo pessoal; a 

elimina~ao desses desequilibrios seni tanto mais nipida quanto maior for a capacidade 

de ajustamento do pessoal, nomeadamente atraves de processos de forma~ao. 

Os Ouadros 5-I e 6-1 sumariam alguns tipos de subutiliza~ao dos recursos 

humanos no plano da economia e da empresa. 

110 Coosideram~ estes vlirios niveis avaliados em tennos de indivfduos .- laborar o nlimero de horas normal. 
111 Igporam~ situa9'ies de leasing. 
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L6. Desequilibrio no mercado de beas e no mercado de trabalho - Rela~io de 

Okun 

A rela~io de Okun112estahelece, na formula~ao inicial, uma associa~ao entre o 

desemprego e o desequilihrio no mercado de hens ou entre o desemprego e a taxa de 

crescimento do produto, traduzindo assim uma perspectiva keynesiana de analise do 

mercado de trahalho, em que as flutua~oes da procura agregada determinam a 

evolu~ao da actividade macroecon6mica e esta o nivel de desemprego. 113 

Emhora varios autores tenham chamado a aten~ao para a associa~ao entre os 

mercados de hens e o mercado de trahalho, 114a rela~io de Okun tern recehido 

comparativamente menos aten~ao do que a rela~ao entre o desemprego e a infla~ao115 

representada pela Curva de Phillips.116 A rela~ao de Ok:un e a curva de Phillips, 

podendo considerar -se como a dupla raiz da curva da oferta agregada, 117 apresentam no 

entanto diferen~as essenciais. 

A curva de Phillips analisa a rela~ao entre a evolu~ao dos pres;os ( ou dos sahirios 

nominais) que pode ser interpretada como expressao do desequilibrio no mercado de 

bens, e os desequilihrios no mercado de trabalho expressos pela taxa de desemprego. 

A rela~ao de Ok:un refere-se a desequilihrios associados ao mercado de bens, emhora 

112 
AOkun apresentou em 1962 a rela,.ao que mais tarde passou a designar-se por Rela~o ou Lei de Olwn, U:ndo posterionnente 

efeduado desenvolvimentos dessa rela,.ao numa analise por ser.tores de actividade Okun, A (1962); Okun., A (1973). Em 1981 
Okun constroi urn modelo de ajustamento de pfe908 supondo a existmcia de alguma inercia por parte destes no seguimarto de urn 
modelo de 1975 em que substitui a rigidez dos pfe908 pela rigidez da margem de mark up. Okun, A (1975); Okun, A (1981); 
Gordon, R. (1981); Tobin, J.(1993). 
113 

Henin, P-Y. (1993). 
114 

Tobin, J. (1993); Henin, P-Y (1993); Prachowny, M (1993), Friedman, B.M e Wachter, M (1974). Estetipo de associa._ao 
entre desequilibrios no mercado de trabalho e desequilibrios no mercado de factores para classifica,.ao do desemprego e proposta em 
Malinvaud,. E. ( 1977). 
115 

Na fonnula,.ao inicial da Curva de Phillips, esta associava a evolu._ao dos salarios nominais eo desemprego. Desde que se 
imponham certas hipOteses, a Curva de Phillips pode tambc!m representar-se oomo a rela._ao entre a infla._ao e o desemprego. Phillips, 
A W. (1958); Lipsey, R. (1960). 
116 

A W.Pbillips publica em 1958 os resuhados de urn estudo ernpirico para o Reino Unido sobre a rela._ao entre os pfe908 e o 
desemprego, que se viri a designar mais tarde por Cuna de PhllHps. Phillips, A W. (1958). A inadequa,.ao da curva de Phillips para 
explicar a situa._ao nos anos 70 suscitou o desenvolvimento da Curva de Phillips atraves da bu:lusio das espectadvu por Phelps 
(1967) eFriedman, M (1968). 
117 Prachowny, M (1993),p.33l. 



Quadro S - I - Niveis de emprego e tipos de desemprego 

(Economia) 

EMPREGO EMPREGO EMPREGO 
MAXIMO POTENCIAL EFECTIVO 

Ep E 
Em 

EMPREGO MAXIMO Em= N Ep >Em E >Em 
Em Emprego M;iximo = a) b) 

Populac:io Acti\'a d) 

Ep = f(Yp) 
EMPREGO Em>Ep Yp = Produto E > Ep 
POTENCIAL Dcsemprcgo Potencial C) 

Ep Estmtuml Tax:1 Natural de 
Desemprego 

E=f(Y) 
EMPREGO Em> E Ep > E Emprego Efcctivo 
EFECTIVO Desemprego Total Desemprego Ciclico 
E (estmtural + ciclico) 

34 

Nota : 0 sinal ">" reprcscnta um descquilibrio quantitati,·o ou qualitati\'o. Por c.-.;cmplo. quando Em 
> Ep significa que pane da popul:u;;io acti,·a ( N = Em) cst;i dcscmpregada seja porque a procura de 
trabalho para o nivel Yp c insuficientc quantitativ:uncntc ou dcsadcquada qualitati,·amente. 

a)Uma situaciio em que o cmprego potencial (Ep) c superior ao Emprcgo m:iximo (Em) podc 
corrcsponder a um ni\·cl de ofcna de postos de trabalho corrcspondente ao ni\·el de produto Yp 
superiorcs <i Populac<io Activa disponh·cJ (N) . Corresponde a uma sitmu;:io potencial de csc<Jssez de 
mao de obm. 

b) Esta situacao. no quadro de mna economia feclmda c por dcfinic<io impossivel uma vez que o 
emprego cfectivo nao podcr:i ultmpassar a populm;:io acti,·a cxistente. 

c)Nesta sittmc<io o imico descmprego existcnte c cstnnural . PocJc ser intrcpretado como 
correspondendo a uma taxa de desemprego acclcradora de innac:io. Friedman. M.( I %8). 

d)O nivel N depcnde dos mi1ltiplos fc1ctorcs que afcctam a fronteira entre actividadc c a inacti\'idade 
(taxa de panicipac<io) como se_jam : a t:.1xa de dcsencorajamento. elementos demogr<ificos. opeao 
trabalho lazer etc. 
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Quadro 6 - 1- Niveis de emprego e tipos de subutiliza~o dos recunos humanos 

(Empresa) 

EMPREGO EMPREGO EMPREGO EMPREGO 
MAxiMO OPTIMO DESEJADO EFECTIVO 
Lm Lo Ld L 

EMPREGO Lm = f( yet) Lo > Lm Ld > Lm L>Lm 
MAXIMO a) b) C) 

Lm 

EMPREGO Lm > Lo Lo Ld > Lo L > Lo 
OPTIMO d) ,· '!) 0 
Lo 

EMPREGO Lm>Ld Lo> Ld Ld L >Ed 
DESEJADO g) h) i) 
Ld 

EMPREGO Lm > L Lo> L Ld > L L = f (y) 
EFECTIVO j) I I Ill) 11) 

L 

a) Por defini~;'io o nivel optimo mio pode ultrapassar o nh·cl maxuno. a n;io ser que sc assuma o 
f:1ctor trab;~lho a laborar a uma intensidade maior ou durante mais tempo que o normal. 
b) No caso do nivcl des~jado Ld ultrapassar o nivcl Jlliiximo haver;i tcndcneia para utiliza~;io do 
factor acima do normal ( horas extra) ou admiss.io de pcssoal. 
c) A pcrsistcncia de utiliz.a~<io do emprego cfccti,·o acima do nivel m;iximo. dcveni originar mn 
munento do cmprcgo cfcctivo. 
d) Razoes de custos . merc;1do. tccnologicas c estmtcgicas podcm origincu mn cmprcgo m;i:~:imo 
superior ao 6ptimo.O primeiro constitui ttma restri~:'io <IO segundo. 
c) Decisoes de natureza estrcllegica ou erros de gcst<io podcm originar csta difercn~a. 
0 Esta situac;.io tanto pode incluir uma reserva de m;'io de obm cstratcgica e planeada . como 
situn~oes de restri~6cs legais ao despedimento gcradoms de mao de obm cxcedent;iria niio desejada. 
g) Raz6cs economicas entre outras podcm estar na origem des1<1 diferen~a. 
h) Devido a insuliciente procura dirigida :i emt>reS<I o nh·cl de cmprcgo desejado pode ser inferior ao 
nivel de minimiza~<io dos custos. 
i) Dificuldades em dcspcdir pessoal podem cstar na origem deste cxccdentc de pcssoal mio desejado. 
j) Situa~ao frequente uma vez que o emprego efecti\'O mio pode ultrap:tssm persistentcmente o 
m;iximo. 
I) 0 emprego efecti,·o pod!.! situar-sc <~b:1ixo do ni\'cl optimo por insulicicncia de procura ou por crros 
de gest;io ao nh·el dos recursos humanos. 
111) Corresponde a uma situa~;io de acrcscimo de p!.!ssoal ou laborac;;io a 11111 ritmo acima do normal do 
pcssoal cxistentc. 
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revelados no interior do sistema produtivo atraves do grau de utiliza~ao da capacidade 

produtiva, e ao desemprego. 118 

Inicialmente construida para conhecer o efeito do crescimento do produto sobre 

a taxa de desemprego, a rela~ao de Okun tern vindo a ser analisada, desenvolvida e 

testada empiricamente em diversas perspectivas, entre elas: a determina~ao do produto 

potencial e da taxa de crescimento natural, a explica~ao do desemprego e a avalia~ao 

dos custos do desemprego ciclico, a distin~ao entre as componentes ciclica e estrutural 

do desemprego e a caracteriza~ao da associa~ao entre os desequilibrios nos mercado 

de hens e do trabalho. 119 

A rela~ao entre o desemprego e o nivel de produto no ambito macroecon6mico 

que foi formulada originalmente por Okun e de diferentes modos/ 20 e apresentada 

geralmente como: 

Y*= Y (l+a( u- ii)) [1] 

onde, Y* e o produto potencial, Y o produto efectivo, u e a taxa de desemprego 

efectiva, ii a taxa de desemprego natural121 e a urn parametro. 0 valor estimado por 

Okun122 para a foi de 0,032, o que significava que o crescimento do produto efectivo 

necessaria para que a taxa de desemprego diminuisse urn ponto percentual sena 

aproximadamente 3,2%. A rela~ao de Okun pode ainda ser representada por: 

u=a+bEC 

onde u e a taxa de desemprego, EC o excesso de capacidade e a e b sao parametres. 

118 
Para alem da Rela~o de OkWl e da Curva de Phillips, a Curva de Beveridge, que representa a rela~o entre o desemprego e as 

vagas, pmnitetambem eltudar o desemprego. Jaques e Langiot (1993) an Henin, P-Y. (1993) eCourtney (1991). 
119 

Henin, P-Y. (1993). 
120 

OkWl, A (1962) "Potential GNP: its measurement and si!l11ificance", American Statistics Association Proceedin~ ,1962. Outras 
formas testadas por aquele autor, mas que nlio adoptou: varia~o da taxa de desemprego e varia~o da taxa de aescimento do 
produto, rela~o entre os logaritmos da taxa de desemprego e do produto. 
121 

A taxa de desemprego natural considecada na estirna~o por OkiDl an 1962 foi de 4%. 
122 

A base da estirnaQio foram dados trimestrais da economia norte americana para o periodo de 1953 a 1960. 
123 Knoester, A (1986),p.658. 
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A expressao [1] pode reescrever-se de modo a incluir a varia vel utiliza~ao da 

capacidade produtiva (UC). 124 

Fazendo depender o desemprego da Taxa de Utiliza~io da Capacidade 

Produtiva vern : 

U=(l-TUCP)/aTUCP [3] 

onde U corresponde ao desvio da taxa de desemprego ( u) em rela~ao a taxa de 

desemprego natural (ii), TUCP e a taxa de utiliza~ao da capacidade produtiva e a o 

parametro associado a (u-ii) na rela~ao original de Okun. 125 

Outra forma de apresentar a rela~ao de Okun, neste caso em termos dinamicos : 

t:\u =-a ( y- y*) [4] 

onde a diferen~a entre o crescirnento efectivo (y) e o crescimento potencial do produto 

(y*), apresenta uma rela~ao inversa como aumento da taxa de desemprego (t:\u~. 126A 

diferen~a (y*-y)e por vezes chamada de gap deflacionista, designa~ao ambigua porque 

nessa situa~ao existem desemprego e pre~os relativamente estaveis. 127 

Uma rela~ao de Okun pode tambem ser utilizada para avaliar os custos do 

desemprego ciclico, ou seja, o produto perdido (Y-) devido ao subaproveitamento 

dos recursos, 128representado pela diferen~a entre a taxa de desemprego efectiva (u) e a 

taxa de desemprego natural (ii): 129 

v-=a(u-ii) [5] 

124 
Dividindo (1) por Y* e fazendo a Utiliza~o da capacidade (UC) igual a (YN*). vern UC = 1/ (1+0,032(u-ft)).A expressao (1) 

pode ainda representar-se sob a forma : (Y*-Y) = 0,32 (u-ll)Y, onde o gap de produ9iio (Y*-Y) figura explicitamente. 
125 

Dividindo Y* = Y (1+(u-u)) por Y* e considerando (u-u)=U, vern 1=TUCP +a TUCP U. 
126 

Est.imativas recentes para os EUA indicam o valor de 0,5 para o parimetro a. A taxa de crescimento potmcial estimada 
aaualmente em 2,5 para os EUA Dornbusch, R. e Fisher,S. ( 1994)-Cap.17. A taxa media de aesciment.o anual no periodo de 1980 a 
1993 foi para aquelepais de 1,7% World Development Rq1ort. 1995. 
127 

Gordon, R. (1981), p.502. 
128 

Dornbusch, R. e Fisher, S. (1994). 
129 

0 valor estimado do parimetro para os EUA foi de 2,5. Por exanplo para aquele pais, em 1992 a taxa de desemprego ooorrida foi 
de 7,3 e a taxa de desemprego natural e5timada em 5,4o/o, a percentagem de produl.o perdida em resultado da taxa de desemprego se 
maior que a taxa natural foi aproximadamente 4,8. Dornbusch, R. e Fischer, S. (1994). 
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Uma outra rela~ao de Okun e proposta por Thirwall130 para avaliar a taxa 

natural de crescimento (gn) a partir das varia~oes percentuais na taxa de 

desemprego, embora o proprio autor reconhe~a ser discutivel que a taxa natural de 

crescimento possa ser derivada directamente da mesma regressao sem calculos 

adicionais: 131 

L\u =a- b gn [6] 

onde gn se deduz considerando L\u nulo, e portanto gn=(alb). 

A Curva de Okun corresponde a outro modo de representar a rela~ao entre o 

mercado de hens e o mercado de trabalho, ao associar o uso da capacidade com o 

desemprego, e e tambem a "forma mais facil de distinguir 0 desemprego ciclico do 

desemprego estrutural". 132 

Figura 1- I- Curva de Okun e Tipos de Desemprego 

Taxa 
de 

Des. 

D 

60% 70% 800/o 90% 
Util~o da Capacidade 

A posi~ao e evolu~ao da curva de Okun podem ser interpretadas do seguinte 

modo: quando a curva evolui quase na vertical (zona A), o desemprego esta a 

130 Thiiwall, A P. (1969), p.87. A propost.a de Thiiwall, A P. (1969) e criticada por Monhollon, J.R. e Cullison, W.E. (1970). A 

replica em Thiiwall, A P. e Ireland,N.J. (1970). 
131 

Thiiwall, A P. (1969), p.87. 
132 Clark,J.A, Patei,C. e Sode, L. (1987), p.102 ep.103 em Freeman, C. e Sode, L. (1987). 
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aumentar essencialrnente a custa da parcela friccional e estrutural;133quando as 

observa~es se sucedem para a esquerda e horizontalmente (zona B) sem que o 

desemprego sofra grandes modifica~oes quantitativas, esta no entanto a alterar-se a 

respectiva natureza, aumentando a componente relacionada com a escassez de 

procura; quando as observa~oes se situam em niveis elevados de taxa de utiliza~ao e 

baixos niveis de desemprego, este e predominantemente friccional e estrutural (zona 

C).134 

Em 1973, Okun desenvolve a rela~ao que deduzira na decada anterior, fazendo 

uma analise por sectores de actividade e caracterizando os aspectos ciclicos do 

mercado de trabalho norte-americano relacionando a cria~ao de empregos com o tipo 

de evolu~ao dos sectores econ6micos ( ciclico, prociclico ou contraciclico ). Conclui 

que os sectores em expansao e com elevadas produtividades tendem a criar empregos 

que sao preenchidos por trabalhadores provenientes de outros sectores e que as vagas 

deixadas por estes sao preenchidas essencialmente por mulheres e jovens. Este 

desenvolvimento da rela~ao de Okun, posteriormente testado para o periodo de 1973 a 

1988 para os EUA135
, revelou que as parcelas de emprego em cada urn dos sectores de 

actividade nem sempre oscilavam em sincronia com a expansao/retrac~ao da economia 

no seu conjunto. Estas conclusoes apoiam a aten~ao que deve ser dada a analise da 

dinfunica do emprego e do desemprego a urn nivel mesoecon6mico. 

A rel~ao de Okun pode ainda ser integrada nos modelos explicativos do 

desemprego136 atraves da variavel gap produtivo ou defice produtivo como nos 

modelos propostos por Knoester137 e por B.Friedman e Watcher138 entre outros. 

133 
A distin~o entre a parcela friccional e estrutural e irnpossivel de efeduar apenas atraves de uma figura ident.ica a Figura 1-I; a 

primeira parcela refer~>se a deficientes ajustamentos salariais e diferenciais de sahirios associados a qualifica~o e a segunda parcela 
referente ao desea:nprego estrutural encootra-se associada a rigidez dos P!"e90S relativos e a inexistencia de substitui~o instantanea 
entre os fact.ores. Clark,J.A, Pate~ C. e Soc:te, L.(1987), p.104. 
134 

No Capitulo V sera construida a Curva de Olam para o caso portugu&. 
135 

Rose, AK. (1990). 
136 

Os modelos explicativos do desemprego conjugant normalmente explica~ keynesianas e cbissicas, sendo que o contributo da 
rel~o deOkun sereferenaturalmente aoprimeirotipo decausas. Knoester,A (1986); Henin,P-Y. (1993); Drezee Bean (1990). 
137 

Knoester, A (1986), p.658. Outros modelos que incluem uma rela~o direaa ou indireaamente inspirada em Olam: Prachawny, 
M (1993); DGED (1990); McNeess (1991); Rose, A K. (1990); Van der Kundlert (1990); Jaeger (1990); McCaUum (1990); 
Bjorn (1990), Evans (1989); Adame Coe(1989); Hercowitz (1986); IGein e Su (1979); Friedman, B. Me Wbatcher M (1974); 
Hanunada, K. e Kurosaka (1984); Gordon, R. (1984); Blanchard e Quah (1989); Weber, C.E. (1995). 
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No modelo de Knoester, a varia~o da taxa de desemprego (L\U) e definida 

como L\U= Pa- Uab- ex, onde Pa e a percentagem de variayao da oferta de trabalho, 

ab a percentagem de variayao do emprego do sector privado, U e dado pela relayao 

(af)fp8 )t-1 e ex corresponde ao emprego do sector publico que e considerado 

ex6geno. Aplicando uma transformayao da relayao de Okun ao emprego no sector 

privado (ab) representa-se: 

ab =- Pt (Pw- Py) + P2 (i/y)- J33L\q 

Assim, o crescimento do emprego no sector privado (a b), depende do 

crescimento do salcirio real (Pw- Py), do quociente de investimento (i/y) e do excesso 

de capacidade (L\q), ou seja, depende de determinantes estruturais, e da procura 

associada a factores conjunturais, representada pela variavel L\q. 139 

Se o crescimento da oferta de trabalho Pa for dado por: 

Pa = p+ Y1 (Pw - Py) - Y2L\U 

o desemprego sera obtido a partir da expressao seguinte, que corresponde a urn 

desenvolvimento da relayao de Okun : 

~U = (1 I 1+y2) p + (y1 + f.LJ3ll 1 + y2) (pw- py)- (f.LJ32 I 1 + y2) ( ily) + (f.LJ33 I I+ y2) ~q- ex 

Outro modelo explicativo do desemprego, proposto por B.Friedman e 

Watcher140 tambem inclui a utilizayao da capacidade produtiva (XAIX*): 

U = T + log XA/X* + w/w* + PIP* + prof/prof* + C 

0 desemprego e explicado por uma tendencia linear (T), pelo gap produtivo 

(XAIX*) em que XA e a produyao efectiva e X* o produto potencial ou tendencial, 

138 
Friedman. B.M e Watcher, M (1974). 

139 
Knoester, A (1986), p.659. 

140 
Friedman e Watcher (1974). Estes autores adoptam como fim9iJo de produ9iJo: XA = (cap*K)8 [POP*PART)(l-U)H] 1-a bea, 

onde XA=produto efeaivo, CAP=taxa de utiliza9iJo efeaiva do stock de capital, K=Stock de capital, POP=popula9iJo, PART =taxa 
de participa9iJo da popula9iJo, U=taxa de desemprego, H=indice de horas por trabalhador, t tc:ndencia linear. 
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pelos salarios (w), pre~os (P) e lucros (prof), sendo estas variaveis introduzidas no 

modelo como a rela~ao entre os valores observados e os respectivos valores 

tendenciais assinalados com "*". 

Os resultados obtidos com base nos modelos de Knoester e de Friedman e 

Watcher para urn conjunto de paises e periodos revelou a importancia do nivel de 

utiliza~ao da capacidade produtiva enquanto factor explicativo do desemprego. 

I. 7. Conclusoes 

Do exposto sobre os conceitos e niveis de utiliza~io de capacidade ( gerais e 

relativos aos recursos humanos) e da rela~ao entre os niveis de utiliza~ao da 

capacidade e do factor trabalho expressos atraves das rela~oes de Okun pode 

concluir-se: 

Nao existe consenso em torno dos conceitos de capacidade produtiva e outros 

associados, como o de excesso de capacidade. A complexidade do conceito de 

excesso de capacidade pode ser ilustrada pelo facto de, por vezes os mesmos autores 

ao Iongo da investiga~ao sobre a materia irem alterando as defini~oes. Por exemplo, 

Winston que considerou em 1968 e 1971 que o excesso de capacidade correspondia a 
diferen~a entre 0 nivel tecnico e 0 nivel optimo de capacidade, posteriormente reve 

essa opiniao, passando a identifica-lo com a diferen~a entre o nivel optimo e o nivel 

efectivo.141 

Falta clareza em algumas defini~oes de capacidade quanto aos criterios 

(economicos ou tecnicos, de curto ou de Iongo prazo, privados ou sociais) a ter 

presentes na avalia~ao da normalidade das condi~oes de labora~ao dos factores 

produtivos, o que origina ambiguidades entre as no~oes de capacidade produtiva e 

respectivos niveis de produ~ao e produto. 

141 
Winston, G. (1974). p.l310; Wmstcn, G. (1977). 
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Entre as duas abordagens ao conceito de capacidade, a tecnica e a econ6mica142 a 

diferen~ essencial para a generalidade dos autores reside em que a primeira nao 

considera os custos enquanto que a segunda da enfase a esse elemento. Assim, 

adoptando o criterio dos custos, alguns dos conceitos macro-economicos de 

capacidade encontram-se mais pr6ximos da concepyao tecnica do que da concepyao 

economi~ onde o "conceito de produto potencial e essencialmente urn conceito de 

produyao", por contraposiyao a urn conceito de custo143
. 

0 Produto Potencial (Yp) pode referir-se a uma situavao desejavel em que os 

factores de produvao, no Iongo prazo, sao utilizados aos niveis normais de intensidade. 

Contudo, 0 nivel de produyaO correspondente a produyao potencial nao e 

necessariamente urn nivel 6ptimo, no sentido lato do termo. Sob determinados 

angulos, pode ser desejavel manter a economia a urn nivel de produvao mais baixo, 

seja para diminuir a taxa de infla9ao ou para equilibrar a balan2a de pagamentos. Nesta 

acepyao, ambos os niveis de produto sao "desejaveis", so que o primeiro numa 

perspectiva de Iongo prazo, como situa9ao tendencial, e o segundo como nivel de 

produvao global desejavel no curto prazo. 

Nas concepyoes de Capacidade Fisica ou Tecnica (CT) destacam-se os 

seguintes aspectos: o capital nao deve ser considerado o elemento exclusivo de 

determinavao da capacidade produtiva; a capacidade pode variar no curto prazo e sem 

que o stock de equipamento ou ate o numero de horas de trabalho sejam modificados; 

os criterios de normalidade tecnica a adoptar na avaliavao da capacidade nem sempre 

sao claramente explicitado; existem problemas de agrega9ao da capacidade dos 

diferentes equipamentos industriais de uma mesma unidade produtiva, mesmo quando 

para cada urn deles sao conhecidas as capacidades de catalogo e finalmente que 

algumas medidas de capacidade construidas pelos economistas utilizam parametros 

fisicos ou de engenharia (medidas hedonisticas). 

142 
Na literatura anglo-sax6nica desigpadas respedivamente por engineering approach e economic aproach. 

143 Artus, J. (1977), p.l 



43 

A identifica~ao efectuada em llguns conceitos entre Produto de Plena 

Capacidade (Yp) e o equilibrio macroecon6mico contraria a perspectiva keynesiana. 

Conjugando as duas visoes, pode assumir-se que as situa~oes de eguilibrio de curto 

prazo constituem oscila~oes em torno de uma tendencia de Iongo prazo 

correspondendo esta ultima a plena utiliza~ao dos factores produtivos. 0 equilibrio 

pode entao existir abaixo da situa~ao de pleno emprego. 

0 tipo de conceito de Produto Potencial (Yp) adoptado em modelos macro

econ6micos, como por exemplo o modelo OCDE - lnterlink144
, relacionado com o 

combate a infla£ao enquanto objectivo prioritario de politica econ6mica, sendo a 

infla~ao interpretada como o resultado de urn desequilibrio entre as possibilidades do 

sistema produtivo ou oferta (Yp) e a procura efectiva (Y), deixara de ser adequado 

quando o objectivo prioritario da politica econ6mica se alterar. Numa situa~ao, como 

a que existe actualmente na Uniao Europeia onde o combate ao desemprego ganha 

crescente importancia, a adop~ao de urn conceito de Produto Potencial que tenha em 

conta prioritariamente o pleno emprego do factor trabalho145
, podera ser mais 

conveniente. 

Na teoria da empresa e possivel identificar uma rela~ao entre o nivel de 

produ~ao 6ptimo eo nivel tecnico de produ~ao. 0 primeiro e obtido por maximizaQao 

do lucro ou minimiza~ao dos custos enquanto que a disponibilidade de recursos 

factoriais correspondente ao nivel tecnico e considerada como restriyao ao processo de 

optimiza~ao. 

A capacidade como urn limite a produ~ao e tambem analisada pela teoria do 

crescimento desde a sua funda~ao. Por exemplo, para Harrod existe uma taxa de 

crescimento natural que nao pode ser ultrapassada de modo persistente pela taxa de 

crescimento efectiva em rela~ao a qual constitui urn limite fisico. 

144 
Torres. R. e Martin, J.P. (1990 ). 

145 
0 emprego potencial no modelo Interlink e defmido em fim~o d.. ''taxa de desemprego "nao aceleradora de salarios"(Non 

Accelerating Wage Rate of Employment· NAWRU). 
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A operacionaliza~ao dos conceitos de capacidade produtiva e afins e proposta 

atraves de diversas metodologias, 146 mas por vezes os resultados obtidos ressentem-se 

das lacunas e indefini~oes dos respectivos conceitos te6ricos subjacentes aos metodos. 

Os ingueritos de conjuntura que recolhem informa~o sobre a capacidade produtiva 

nem sempre sao esclarecedores quanto ao nivel de capacidade a adoptar como 

referencia pelos inquiridos nas questoes relativas ao nivel de utiliza~ao da capacidade. 

Sao diversos os problemas de avalia~ao da capacidade produtiva global e do 

potencial produtivo de cada urn dos factores, como por exemplo, a avalia~ao da 

produ~ao potencial de certos sectores da economia como o sector publico 

administrativo. 0 cillculo do produto potencial deste sector, na ausencia de inqueritos 

de conjuntura especificos e na falta de indicadores mais satisfat6rios, pode fazer-se 

atraves do valor acrescentado efectivo do sector, 147solu~ao discutivel, porque 

pressupoe implicitamente que esse sector funciona em plena capacidade. Outra via de 

avalia~ao consiste em considerar-se que o grau de utiliza~ao global da economia e 

identico ao dos sectores da industria transformadora regularmente inquiridos 

quanto a utiliza~ao da capacidade produtiva. Este procedimento, podeni dar origem a 

resultados pouco fiaveis, nomeadamente em economias onde decorram processos de 

reestrutura~ao industrial acompanhados por subutiliza~ao mais elevada desses sectores 

de actividade. 

A avalia~ao da capacidade produtiva apresentada por vezes como forma de 

evitar o problema da medida do capital, uma questao "dubia e controversa",148 acaba 

por ser tao dificil de avaliar como o stock de capital149
• 

Ficaram assinaladas algumas das caracteristicas diferenciadoras das concep~oes 

microecon6mica e macroecon6mica de produ~ao e produto 6ptimos, desejados e 

146 
No Capitulo III seriio apreseutados alguns metodos de avalia~o. 

147 
Torres, R. e Martin, J. (1990), p.148. . 

148 
Johansen, L (1972), p.7. 

149 
Klein, LR. (1960), p.275. 
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potenciais, bern como a dificuldade em inter-relacionar essas diferentes abordagens. 150 

0 problema da ligayao entre os diversos niveis de amilise resulta de, em parte, os 

pressupostos te6ricos privilegiados em cada urn dos dominios serem distintos. 

Existem, no entanto, abordagens a capacidade produtiva que efectuam a liga£ao entre 

o uso da capacidade produtiva a nivel macroecon6mico e o comportamento das 

empresas. Sao exemplo desse tipo de abordagem a efectuada por Klein151 onde sao 

discutidos os problemas da agregayao das medidas micro/meso de capacidade e 

tambem por Domar152 e Winston.153 Tambem alguns modelos macro-econ6micos 

integram o comportamento optimizador microecon6mico na estimayao da capacidade 

macroecon6mica do sector produtivo.154 

Por exemplo, no modelo METRIC, a prodw;ao potencial industrial e funyao do 

investimento das empresas, do stock de capital, das amortizayoes do equipamento e de 

urn coe:ficiente de capital 6ptimo, sendo este ultimo de:finido em funyao dos custos 

salariais e do uso do equipamento a partir da minimizayao dos custos de produyao, 

supondo uma funyao de produyao com rendimentos constantes a escala. Neste modelo, 

o calculo macroecon6mico da produyao potencial baseia-se no comportamento 

microecon6mico optimizador da produyao. 

Os custos da subutiliza~ao e da sobre-utiliza~ao, de que sao exemplo os 

custos de manuten9ao e repara£ao associados ao uso mais prolongado ou mais intenso 

dos factores produtivos nem sempre sao considerados na analise da produyao. 

Tambem o tempo de manuten£ao e repara9ao do equipamento raramente e tido em 

conta nos estudos econ6micos sobre a capacidade.155Mas sao varios os motivos que 

justificam urn melhor conhecimento e compreensao dessas actividades, devido as 

grandes diferen9as intersectoriais quanto ao tempo de manutenyaO exigido, a 

150 
Winston, G. (1977). 

151 
Klein, L.R (1960). 

152 
Domar, E.D. (1947). 

153 
Winston, G. ( 1974). 

154 
Artus, P. eoutros (1979); Berndt, E.R e Hessen, D. (1986) e Marris R (1991). 

155 
Bosworth, D. e Pugh, C. ( 1983) relacionam a utiliza9io e deprecia9io do capital oom as aaividades de manuta:19iJo. 
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importancia do tempo de inactividade dos equipamentos em resultado de avarias (em 

particular nos paises menos desenvolvidos) e a redu~ao significativa do tempo de 

manuten~ao e repara~ao tomada possivel com a introdu~ao de novas tecnologias. 

Diferentes formas de organizar o processo produtivo permitem que, no curto 

/medio prazo, com o mesmo stock de factores se produzam diferentes quantidades de 

produto, o que contraria algumas concep~oes de capacidade produtiva que 

pressupoem a inflexibilidade dos factores no curto prazo. A forma da fun~ao de 

produ~ao - factores complementares ou factores substituiveis - afecta as possibilidades 

de varia~ao da capacidade produtiva no curto prazo. 156Tambem no curto prazo o factor 

trabalho pode ser considerado como sendo quase-fixo, o que permite a capacidade 

variar mesmo no curto prazo.157 

De entre os diferentes tipos de subutiliza~ao da capacidade destacam-se no 

ambito microecon6mico, o excesso de capacidade definido como a diferen9a entre a 

produyao optima microecon6mica (yom) e a produ9aO efectiva (y). Essa diferen9a 

pode ou nao corresponder a uma situa9ao de ineficiencia econ6mica, e ser uma 

inactividade planeada ex-ante. 

No plano macroecon6mico, a subutiliza~ao teoricamente mais analisada e a que 

corresponde a diferen~a entre o Produto Potencial (Yp) e o Produto Efectivo (Y), 

designada por Defice de Produto (output gap). A subida do nivel geral de preyos no 

curto prazo pode ser interpretada como resultado de tensoes existentes entre a procura 

e a oferta, que se traduzem na sobreutiliza~ao da capacidade produtiva ( Y > Yp ). 

Relativamente aos recursos humanos podem ser definidos varios tipos de 

subutiliza~ao, sendo urn deles o desemprego no ambito macroecon6mico e outro a 

reserva de mao de obra (labour hoarding) no ambito da empresa. Tal como para a 

156 
Taddei, D., Cueva, S. eTimbau, X (1991). 

157 
Oi, W.Y. (1981) ;Nadiri, MI. e Rosen, S. (1969). 
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capacidade geral, tambem quando aos recurso humanos se podem caracterizar alguns 

niveis de referencia e em relac;ao a eles definir situac;oes de sub e sobre utilizac;ao. 

0 desemprego apresenta diversas componentes normalmente classificadas 

quanto a causa que o provoca, mas cuja delimitac;ao na pnitica apresenta algumas 

dificuldades. 

A rela~ao de Okun enquanto forma de associar o desequilibrio no mercado de 

trabalho com o desequilibrio no mercado de produto, tern merecido diferentes 

especificac;oes altemativas, tern sido estimada por diferentes metodos e segundo 

diversas aproximac;oes conceptuais, sendo que as criticas que normalmente lhe sao 

dirigidas incidem sobre tres aspectos: o excessivo empirismo, e dai a desadequac;ao da 

designac;ao de "lei" ao que nao passa de uma simples constatac;ao empirica; a 

dificuldade de calcular essa relac;ao por problemas relativos a operacionalizac;ao dos 

conceitos envolvidos eo grau de estabilidade revelado pela relac;ao. 

Quanto ao segundo aspecto, a verificac;ao empirica das rela~oes de Okun toma 

necessaria a operacionalizac;ao dos conceitos de produ~ao potencial ou de pleno 

emprego, de taxa de crescimento de Iongo prazo ou potencial e de taxa de 

desemprego natural. A avaliac;ao dessas variaveis nao observadas directamente 

condiciona os resultados obtidos e dificulta a comparabilidade entre os diversos 

estudos empiricos. 

No contexto em que o trabalho pioneiro de Okun foi apresentado, a plena 

utilizac;ao foi aproximada a partir de urn unico factor, o trabalho, sendo o produto 

potencial definido por Okun como o que "pode ser realizado por uma utiliza~ao 

econ6mica plena da popula~ao activa numa situac;ao de maximo emprego, admitindo

se que uma quantidade permanente de oferta de trabalho nao podera, por diversas 

razoes ser utilizada" .158Como o autor salientava, "toda a discussao do produto 

potencial assume que a inactividade do trabalho e uma medida satisfat6ria da 

158 
OkiDl, A (1962). 
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inactividade de todos os recursos. De facto, as medidas do excesso de capacidade nas 

empresas industriais mostram uma forte rela~ao com o emprego - individuos 

desocupados estao associados a maquinas paradas". 159£ novamente, em trabalho 

posterior, Okun associa o produto potencial ao emprego: "o produto potencial 

corresponde a quantidade de bens e servi~os que podem ser produzidos em pleno 

emprego" .160 

Ora o conceito de produ~ao potencial, ao ligar-se apenas a urn dos factores 

produtivos ignora as diferenyas de nivel e durayao da subutilizayao da capacidade para 

cada urn dos factores. 

Dutro tipo de critica dirigida a relayao de Okun centra-se na respectiva 

estabilidade ao Iongo do tempo, o que caso se admita, permite nomear a relayao como 

lei de Okun.161 Contudo, essa estabilidade nao foi defendida por Okun, e mesmo 

quanta a especificayao da associayao entre emprego/produyao, aquele autor ensaiou 

varias formulayoes com base nos dados da economia norte-americana sendo portanto 

preferivel nao designar por "lei" 0 que nao passa de uma relayaO econometrica OU de 

uma regrade observayao empirica. No entanto, independentemente da variayao da sua 

intensidade, essa relayao continua a ser uma das rela~oes macroeconomicas com maior 

evidencia empirica. 162 

Como sao multiplos OS factores que podem explicar a instabilidade do coeficiente 

de Okun163
, ou seja, da relayao entre o gap de emprego eo gap de produto, Gordon164 

propoe que o quociente a estimar seja k=R' I Q' onde Q' e definido como : 

Q' = R' + V' + F' + H' + N' + MQ' +ME' 

159 
Ok1m , A ( 1962), p.1 04. citado por Knoester, A ( 1986),(sublinhados nossos). 

160 
Ok1m, A (1970), p.l32, citadopor Knoester, A (1986). 

161 
Mairesse, J. (1984), p.101; Adam eCoe(1984), p.43 e 44; Gordon, G. (1984), p.539 

162 
"A forte rela~o negativa [entre produto e desemprego] e urna das generaliza~ mais crediveis que os macro-economistas 

encontraram. Sejam quais forern as f~s que originam o decrescimo do PNB, podemos estar certos que o desemprego ira aumentar" 
Hall e Taylor ( 1988), p.136. 
163 

A instabilidade e ern particular afeaada pela evolu~o da produtividade do trabalho, quando as amilises empiricas se referern a 
periodos de tempo relativamente longos. 
164 

Gordon. R. (1984); Hammada, K e Kurosaka (1984) referern com._. faaores que afeaam a estabilidade da rela~o o tempo de 
trabalho, a produtividade e a oferta de trabalho induzida. 
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onde «,» designa o logaritmo natural do quociente entre o valor observado e o valor 

tendencial, sendo este representado por «*». Assim, o gap de produyao representado 

por Q'=ln(Q/Q*), depende da taxa de desemprego (R'), da produtividade (V'), da 

taxa de participayao (F'), do tempo de trabalho (H'),. da populayao (N'), do efeito da 

composiyao do produto (MQ'), do efeito da composiyao do emprego (ME'). Se A 

representar todos os factores com excepyao da taxa de desemprego (R'), entao (1-

k)=AIQ', e portanto, qualquer alterayao nas componentes de A, nomeadamente na 

produtividade (V'), pode explicar a instabilidade do coeficiente de Okun. 165 

Outras criticas dirigidas a relayao de Okun sao a de esta assumir como 

pressuposto que o emprego responde instantaneamente a evoluyao do produto e da 

analise da rela9ao ser efectuada a urn nivel demasiado agregado, nao considerando a 

diversidade do factor trabalho e da produyao. 

Tambem a hipotese subjacente a relayao de Okun de que o "desemprego" do 

equipamento e o desemprego dos recursos humanos possuem origem comum, ~ 

insuficiencia da procura, leva a questionar o papel das condi<;oes de rentabilidade das 

empresas e a rela9ao desta com o proprio nivel de procura. 166 Por exemplo, Marris, 16
" 

criticando as tentativas de explica9ao do desemprego exclusivamente atraves dos niveis 

excessivos de sahirios interroga-se se, analogamente, sera o desejo de "lucros 

excessivos" que origina a inactividade do equipamento, e assim sendo, como e possivel 

que simultaneamente quer os salarios quer os lucros sejam excessivos. 

Alguns autores classificam tambem o coeficiente de Okun como urn coeficiente 

hibrido, na medida em que a rela9ao entre crescimento do produto e taxa de 

desemprego depende quer de choques de oferta quer de choques de procura. 168 A fazer 

165 
Gordon. R. (1984); Haraf, W.S. (1984). 

166 
Hmin. P-Y. (1993). 

167 
Marris, R. (1991), p.41. 

168 
Blanchard e Quah ( 1989). utilizam uma versao da rela~o de OkiDl que pennite separar os efeitos da procura dos da oferta. Na 

analise empirica que efecruam, oontudo, niio moontraram a rela~o no q<~e conceme aos choques de oferta. Blanchard e Quah (1989); 
Weber, C.E. (1995). 
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fe nesta opiniao, a rela~ao de Okun enquanto explica~ao keynesiana do desemprego 

perderia parte da validade. 

Apesar das diversas criticas que lhe sao dirigidas, registem-se como exemplos do 

interesse desta tematica: a existencia de alguns debates surgidos em tomo da rela~ao 

de Okun, nomeadamente sobre a possibilidade de se determinar a taxa de desemprego 

natural a partir de uma rela~ao dinamizada169ou sobre a melhor forma de estimar a 

rela~ao170~ a inclusao da rela~ao de Okun nos modelos explicativos do desemprego~ a 

rela~ao de Okun como referencia sistematica no ensino da economia. 171 

169 
Thirwall,AP. (1969), Thirlwali,AP. e Ireland, N.J. (1970) e Monhollon, J. e Cullison, W. (1970). 

170 
Tatom,J.A (1981) e You, J.K. (1981). 

171 
Alguns manuais introdutOrios do ensino da ecooomia que apresanam a rela~o de Olam: Hall, R.E. e Taylor, J.B. (1991), 

Dombusdt, R. e Fisher, S. (1994); Lipsey, R.G. e outros (1993); Gordon, R. (1993). 
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CAPiTULOD 

Teorias explicativas do grau de utilizacio da capacidade produtiva 

e do excesso de capacidade 

D.l. Introdu~io 

No presente capitulo pretende-se analisar algumas das aproxima~oes teoricas as 

causas da utiliza~ao da capacidade produtiva. No ponto D.2. serao referidos dois tipos 

de analise do excesso de capacidade, a visao de Chamberlin, e o excesso de capacidade 

keynesiano de Domar. Em seguida, no ponto D.3., serao referidos diversos factores 

explicativos do nivel de utiliza~ao da capacidade produtiva, com particular destaque para 

a rela9ao entre flexibilidade tecnologica e nivel de utiliza9ao da capacidade produtiva. 

(ponto ll.3.3. ). Finalmente, no ponto D.4., a diferencia9ao de produtos e a 

diversifica9ao de actividades sao analisadas como forma de contrariar a subutiliza9ao da 

capacidade produtiva. 

No conjunto das ana.Iises explicativas da subutiliza9ao da capacidade produtiva e 
possivel identificar dois grandes grupos: 

a) A analise da sub-utiliza~io planeada (ou sub utiliza9ao ex ante) 

b) A analise da subutiliza~io nio planeada, ou seja, da diferen9a entre o nivel 

de produ9ao efectivo e urn nivel de produ9ao ou produto tornado como referencia 

( OptiffiO, desejad0, de equilibri0, potencial). I 

No primeiro grupo da subutiliza~io planeada sao consideradas as seguintes 

causas: 

1 Analise conceptual no Capitulo I. 



52 

al) Causas de natureza tecnica com efeitos econ6micos nomeadamente ao nivel 

dos custos, relacionadas com a indivisibilidade do processo produtivo, com os limites 

e determinantes da labora~io em continuo, com as possibilidades tecnicas de 

posteriormente a instala9ao do equipamento se proceder a uma combinac;ao diferente 

entre os factores e com a flexibilidade dos processos tecnologicos. 

a2) Causas associadas a estrutura do mercado. 

a3) Causas resultantes do comportamento previsivel ou esperado da procura. 

a4) Causas associadas aos custos de ajustamento2 originadas pela capacidade 

inicialmente instalada se vir a revelar posteriormente insuficiente. 

aS) Causas relativas a evoluc;ao previsivel dos custos com comportamentos 

ciclico ou ritmicos como, por exemplo, a oscila~ao dos custos salariais ao Iongo do dia, a 

variac;ao diaria dos custos energeticos ou as oscilac;oes anuais dos custos das materias 

pnmas. 

De entre as causas associadas a subutiliza~io nio planeada devem salientar-se: 

b 1) Causas relativas a da procura como por exemplo evoluc;ao segundo padroes 

nao previstos em resultado de concorrencia extema, de reduc;ao na procura global ou de 

efeitos da concorrencia intema. 

b2) Causas relativas a estrangulamentos manifestados ao nivel da produc;ao, 

como sejam a escassez de materias primas bens intermedios3 ou factores como por 

exemplo mao de obra qualificada, com reflexos ao nivel dos custos. 

b3) Causas associadas a dificuldades de tesouraria. 

2 Os custos de ajustamento silo urn oonceilos desenvolvidos em rela~o a teorias de decisi!o dos agfllles eoon6micos, por exemplo em 
relayao ao investimento, e ocorrem quando as variaveis sobre as quais assentou uma decisio anteriormente tomada sofrem altera~ 
com oonsequente aurnento nos custos. 
3 A subutilizayao de urn sedor resuhante de estrangulamentos provocados pelo fimcionamento de sedores a montante, seja urn aspeao 
importante, tern merecido pouco interesse por parte da literatura eoon6mica. 0 trabalho de Klein, K. (1960) e uma excep~o neste 
dominio. 
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b4) Causas devidas a erros tecnicos de gestao. 

b5) Causas devidas a crises sectoriais, assim como ac~oes de reestrutura~ao e 

reconversao. 

As causas, conforme os objectivos da amilise poderao ainda classificar-se em 

causas assentes na oferta ou na procura dai decorrendo diferen~as significativas em 

termos dos enfoques preferidos por neoclassicos e keynesianos. 

Podem ainda referir-se causas relativas a empresa ou ao "ambiente " em que a 

empresa actua, nesta perspectiva sao as abordagens microecon6micas que se diferenciam 

das macroecon6micas ou ainda distinguir entre causas estruturais e conjunturais da 

subutilizayao. 

ll.2. Estudos precursores da analise da utiliza~ao da capacidade optima ou 

desejada 

ll.2.1. Concorrencia monopolistica e excesso de capacidade chamberliniano Neste 

ponto serao analisados os fundamentos sobre os quais Edward Chamberlin4 desenvolveu 

uma concepyao propria de excesso de capacidade relacionando-a com uma dada 

estrutura de mercado, a concorrencia monopolistica. A caracterizayao do excesso de 

capacidade, a relayao entre esta e a concorrencia monopolistica e o papel da 

publicidade e da diferencia~io de produtos nas modifica~oes no excesso de 

capacidade serao os aspectos a merecer realce. 

0 excesso de capacidade e para Chamberlin a diferen~ entre o nivel de 

produyao correspondente ao nivel minimo da curva media de custos, ou seja, o ponto de 

equilibrio numa situayao de concorrencia perfeita, e a produ~ao de equilibrio numa 

situa~ao de concorrencia monopolistica (Figura 1-II). 

4 Chamberlin, E. (1933). A obra utilizada, salvo indica~o em cmtr.irio, COTTeSpmde a 6 'edicao (1948). 
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Esse excesso corresponde a uma situa~ao de ineficacia econ6mica, embora a 

economia esteja em equilibrio. 

Figura 1-11 Excesso de Capacidade 

Custos 

B A 
·4---+llo 

Excesso de 
Capacidade 

Fonte: Chamberlin, E. (1933). apresentado em Klein (1970), p.273. 

customedio 

Produ~iio 

A concorrencia monopolistica que Chamberlin analisa e que e "provavelmente a 

forma da estrutura industrial predominante"5 assenta nas seguintes hip6teses basicas: 

a) 0 mercado encontra-se repartido por urn determinado numero de produtores e 

cada urn deles produz s6 urn produto gue se diferencia, ainda que ligeiramente, dos 

restantes produzidos pelas empresas concorrentes do mesmo sector de actividade. Cada 

empresa produz urn unico produto e essa empresa pertence a urn grupo ou sector de 

actividade constituido por todas as empresas que tern custos e condi~oes de produ~ao 

identicos e em que os produtos por elas produzidos podem ser parcialmente substituidos 

pelos bens produzidos pelas outras empresas dentro do mesmo grupo. 6 

A elasticidade cruzada. da procura, ou seja, a elasticidade da procura em 

rela~ao ao produto de urn produtor em rela~ao ao preyo de outro produtor nao e infinita. 

5 Varian. H. (1986), p.437 e "Infelizmente etainbem a forma mais dificil de analisar", idern,p.437. 
6 Lancaster, K (1990), p.192 e 193. 
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E isto ocorre porque, embora cada urn dos produtores possa rivalizar pelo pre~o, a 

descida deste nao e suficiente para captar a totalidade da clientela dos restantes, em 

virtude de factores como a natureza do produto e as despesas de publicidade 

influenciarem tambem o nivel de vendas. 

Chamberlin estuda marcas, caracteristicas especiais dos produtos, embalagens, 

servi~os de venda e todos os aspectos relacionados com a diferencia~io pela imagem, 

aspectos em relayao aos quais a publicidade e o marketing desempenham funyoes 

essenciais. A concorrencia sem ser atraves do pre~o7 pode portanto assumir aspectos 

"ficticios", dificilmente quantificaveis, relacionados com a psicologia do consumidor, 

correspondendo por vezes de uma pseudo-diferencia~io entre produtos. 

b) Urn ajustamento no preyo, ou no produto, por parte de urn produtor, provoca 

urn efeito muito disperso sobre os restantes produtores rivais pelo que esse produtor nao 

necessita de efectuar qualquer reajustamento. Ou seja, cada empresa considera que nao 

ha reac~oes das outras empresas do mesmo grupo a sua propria mudanya de preyo. 8 

c) A entrada de novas empresas no mercado desse produto nas suas multiplas 

variedades, e livre. 0 monop6lio detido pelas empresas advem da possibilidade de cada 

uma produzir urn produto com particularidades especificas. Quando entra urn novo 

produto (que corresponde a entrada de uma nova empresa) no mercado, a procura 

dirigida a cada urn dos restantes produtores do mesmo grupo ja existentes decai porque 

o mercado e agora repartido por mais urn produtor. 

Os lucros tambem descem porque para a mesma aplicayao de recursos (de cada 

empresa ja instalada anteriormente) ha urn menor volume de vendas. Mas, enquanto se 

verificarem lucros extraordimirios, a entrada de novas empresas no sector prosseguira ate 

7 Na literatura anglo-saxOnica non-price competition. 
8 Este asptno e fortemmte criticado por Harrod, R. (1967) em Kuame, R. (Ed.) (1967). 



56 

que a curva da procura para todos os produtos do mesmo sector seja tangente a curva de 

custo medio. 

Uma questao por vezes mal esclarecida por Chamberlin e se trata da curva de 

custos de curto ou de Iongo prazo. Por exemplo Harrod9 critica certos aspectos da teoria 

da Chamberlin efectuando a distinyao entre a curva de custos de curto prazo e a curva de 

custos de Iongo prazo que constitui a envolvente daquela. 

Para Chamberlin a tangencia a curva de custo ocorre a urn nivel de produyao 

inferior ao do custo minimo e a diferenya entre essa produyao de equilibrio e a produyao 

ao custo minimo constitui o excesso de capacidade. 

d) As curvas de custo de todos os produtores10 tendem a ter urn valor minimo 

para urn certo nivel de produyao, sao em forma de U e todos os membros de urn grupo 

ou sector ( ou industria produtora do mesmo tipo de produto embora diferenciados) 

operam em identicas condi9oes de custos. Esta ultima hipotese e urn dos aspectos da 

teoria de Chamberlin que originou algumas criticas discussoes. 11 As criticas a igualdade 

entre as funyoes de custo para todas as empresas do mesmo grupo e no entanto, segundo 

Kaldor12 injustificada porque esta hipotese pode ser compreensivel no quadro do 

pensamento de Chamberlin e nao e essencial as conclusoes do autor, que alias Kaldor 

contesta quanto a outros aspectos. Actualmente, a flexibilidade tecnologica toma ainda 

mais realista que para diferentes produtos existam funyoes de custos identicas. 

A Figura 2-11 e utilizada por Chamberlin13 para explicar o excesso de capacidade 

que resulta de uma estrutura de mercado em que as empresas se encontram em 

concorrencia monopolistica. Nesta figura esta representada a curva de procura de urn 

9 Harrod. R. (1967). 
1° Chamberlin refere-se a curva de custo de Iongo prazolleglllldo interpma,.ao de Kaldor, N. (1935)p.35. 
11 Na colectanea de Ku~m~e, R. (Ed.) ( 1967) existern varios contributos para esse debate. 
12 Kaldor, N.(l935). 
13 Chamberlin. E. (1933), jig.l4. p.9l. 
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produto de urn produtor DD'14, sendo constantes todos os outros produtos e preyos do 

mesmo grupo ou sector e a curva de custos de produyao, PP'. Os produtores vendem o 

produto OB ao preyo BQ e o lucro extraordimirio e FHQE. 

Figura 2.D - Excesso de Capacidade 

e Concorrencia Monopolistica 

Pr~ 
Custo 

0 B A Produto X 

Fonte: Chamberlin, E. (1933), p. 91. fig.l4. (adapt.) 

Enquanto ocorrerem lucros extraordimirios verifica-se a entrada de novas 

empresas e o mercado para aquele tipo de produtos e "repartido" por urn numero maior 

de produtores e a curva DD' desloca-se para a esquerda D*D*, ou seja, a procura para 

cada empresa diminuiu, isto e, para o mesmo preyo cada uma consegue vender menos do 

que antes da entrada das concorrentes, ficando cada uma delas com as respectivas 

capacidades produtivas subutilizadas o que eleva o custo unitario de produyao. Cada 

empresa fica a produzir a urn nivel de eficiencia inferior ao que existia antes de entrar 

mais urn concorrente, pois a capacidade produtiva em excesso representa custos para a 

em pre sa. 

A entrada de mais urn produtor nao resulta numa reduyao dos preyos devido ao 

agravamento da concorrencia15, podendo ate ocorrer uma elevayao dos preyos devido a 
inelasticidade da procura. Ha urn aumento da oferta, ou melhor da oferta potencial e os 

14 A curva DD' depfllde do mimero de produtores existflltes e estar.i tanto mais para a esquerda quanto maior for o mimero de 
produtores no grupo. 
15 A flttrada de urn produtor tem por efeit.o a nivel global nest.e caso o alargamfDto da capacidade produtiva daquele 8e(tOr de 
actividade. 
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pre~;os sobem, exactamente o oposto do que a lei geral determina. 16 Os lucros que os 

empresanos deixam de auferir com a entrada de mais concorrentes sao eliminados por 

uma eficiencia produtiva menor. 0 ponto S e estavel porque ao pre~;o BQ a recta da 

procura e tangente a curva dos CUStOS, OS preyOS igualam OS CUStOS, nao ha lucros 

extraordimirios e portanto deixou de existir incentivo a entrada de mais produtores no 

grupo. 

Como o mecarusmo dos pre~;os nao e completamente eficiente porque a 

concorrencia tambem se faz pela diferencia~;ao de produtos, as empresas vendem acima 

do custo minimo, mas nao vao a falencia e apenas mantem o seu nivel de produ~;ao 

inferior ao que existiria em concorrencia perfeita, ou seja, possuem capacidade 

subutilizada sendo o respectivo mercado mantido a custa da diferencia~;ao dos produtos. 

Mas porque nao decide urn ( ou varios) dos produtores descer o pre~;o ganhando 

mesmo que temporariamente mais clientes? Porque sabe que a procura e pouco elastica 

em rela~;ao aos pre~;os. No caso da concorrencia perfeita a procura e perfeitamente 

elastica/horizontal ao nivel de pre~;o de custo minimo. Para o mesmo pre~;o e indiferente 

a urn consumidor comprar a urn ou a outro produtor, mas, na concorrencia 

monopolistica nao existe essa indiferen~;a porque outros elementos alem do pre9o, por 

exemplo, caracteristicas particulares do produto, afectam a escolha do consumidor. 

T odo o processo antes descrito nao corresponde a urn acordo, mesmo que 

apenas tacito entre os vendedores, apenas resulta de cada urn deles procurar o lucro 

ordimirio. A representa~;ao grafica do aspecto anterior e discutivel, pois que, no eixo 

vertical, apenas estao representados os pre9os, pelo que as explica~;oes de Chamberlin 

em rela~;ao a evolu~;ao das rectas de procura, aos movimentos paralelos e a mudan~;as de 

inclina~;ao se tomam pouco claras. 

16 Chamberlin, E.(l933); Kaldor, N.(l935). 
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A existencia de urn ponto de eguilibrio em que deixa de haver entrada de novas 

empresas, e que corresponde a urn "excesso de capacidade" no sentido chamberliniano 

do termo, nao e de completamente aceite. 0 aspecto em que a explicayao de Chamberlin 

nao satisfaz, nomeadamente a Kaldor e Harrod, e a razao porque o ponto de "equilibrio" 

tern que ser apenas o ponto de tangencia entre a curva de custos e a recta da procura 

(ponto S). 17 

Para Chamberlin, a capacidade excedentaria e intrinseca a uma dada estrutura de 

mercado (concorrencia monopolistica) e nao pode ser corrigida automaticamente. 

Chamberlin admite porem a existencia de outras causas para que ocorra capacidade 

excedentaria em concorrencia perfeita, como sejam os "erros de calculo por parte dos 

produtores~ flutuayoes bruscas na procura ou nas condiQ5es de custo". No entanto, 

segundo ele, e na concorrencia monopolistic& que esse excesso de capacidade se pode 

desenvolver "impunemente durante longos periodos" 18, tornar-se permanente e normal, 

porque 0 mecanismo de concorrencia pelos preyOS nao e eficaz. 

Esse excesso de capacidade representa, em certa medida, urn custo para a 

sociedade. Chamberlin apresenta urn exemplo de como a entrada de uma nova empresa 

pode nao ampliar a produyao de urn sector de actividade. 19 Suponhamos que existem tres 

postos de venda de gasolina, que vendem o produto ao mesmo preyo, constituindo urn 

grupo ou sector de actividade na acepyao de Chamberlin. Se entra no mercado uma 

quarta empresa, qual e a produtividade para a sociedade resultante da criayao dessa 

empresa ? Ou seja, qual e o produto total que e criado adicionalmente?20 Sao possiveis 

diversos resultados: 

17 "Mas niio ha raziio para assumir que ele [o movimento de entrada das novas empresas] parani precisamente no ponto em que as 
curvas de procura e de custos sao tangenciais". Kaldor, N. (1935), p.42 ;"Eu ooloquei a mirn proprio a quesl.io sobre se seria 
necessario. ou nonnal, haver algum ponto de tangencia " o argumento de Chamberlin " e muito fraoo para sustauar a visiio de que deve 
haver, ou normalmente havera. urn ponto de tangencia". Harrod, R. (1967) em Kuenne, R. -org ( 1967)p.69 e 70. 
18 Chamberlin. E. (1933). 
19 Adaptayao do exemplo apresentado por Chamberlin, E.( 1933), Cap. VII, p.184-185. 
20 Em Domar, E.(l947) encontra-setambem referencia a proclutividade soria1 do capital. 
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Pode ocorrer apenas uma redistribuiyao do mercado entre as quatro empresas, as 

anteriormente instaladas e a recem chegada, ao pre9o que anteriormente existia. A 

produ9ao adicional neste caso e "praticamente nula", embora eventualmente alguns 

consumidores possam beneficiar de uma maior proximidade geognilica do local de 

abastecimento21 , e assim obter-se uma qualidade urn pouco melhor do produto para o 

mesmo preyo. 

As tres empresas ja anteriormente instaladas, porque passam a vender menos, 

suportando portanto uma subutiliza~io, vern os seus custos unitarios aumentarem. Face 

a esse aumento dos custos duas situa9oes sao possiveis: a) antes da entrada do novo 

produtor os lucros eram elevados e com a entrada da nova empresa os lucros descem 

mas os custos continuam a ser cobertos nas quatro empresas, nao havendo necessidade 

de subir os pre9os, ou entao b) os lucros eram baixos e o aumento dos custos origina urn 

aumento dos prec;os o que faz descer a procura. Neste caso, a entrada de urn novo 

produtor faz diminuir efectivamente a produ9ao do sector de actividade. 

Portanto, o valor liquido acrescentado por uma nova empresa que entra no 

mercado ( ou por urn factor de produyao adicional que seja utilizado ), ou seja, o valor do 

produto liquido marginal social, pode ser negativo e sera sempre menor do que o 

produto marginal da empresa criada. Este aspecto de contradiyao entre o "social" e o 

"privado" e uma das razoes das criticas a Chamberlin. 

Urn outro aspecto original e importante em Chamberlin e considerar que ~ 

publicidade pode atenuar o excesso de capacidade. Os gastos em publicidade, que sao 

urn dos tres elementos de diferencia9ao dos produtos22, ao serem tornados em 

considera9ao for9am a algumas modifica9oes na representa9ao grafica do excesso de 

capacidade e na determina9ao da situayao de equilibria anteriormente apresentada. 

21 Na 6 • ediyiio. em 1948, do seu livro de 1933 Chamberlin inclui entre outros, urn Anexo C sobre a concorrenda espaclal pura 
escrito em 1929. A teoria de Ht1elling sobre a locali~o tan bastantes afmidades oorn a da wnoorrencia rnonopolistica de Chamberlin. 
22 Chamberlin, E. (1933) e (1953). 
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Na Figura 3-1123 foram considerados os custos de publicidad&4 pelo que a curva 

de custos (FF') se desloca para cima porque se consideram agora os custos de produ9ao 

e os custos de publicidade. A diferen9a entre as curvas PP' e FF' corresponde aos custos 

publicitarios. A curva de procura desloca-se para a direita e para cima, ou seja, com o 

mesmo pres;o mas com recurso a publicidade a guantidade procurada e maior. 

Figura J.ll - Excesso de Capacidade e 

Publicidade 
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Fonte: Chamberlin, E. (1933), p.l63, fig.29 (adapt.). 

Esta assim representado o facto de o produtor poder influenciar o volume das 

suas vendas fazendo publicidade que "aumentando simultaneamente a procura do seu 

produto e os respectivos custos". 0 valor dessas despesas sera ajustado25 como acontece 

com os pre~os e os "produtos", os outros dois elementos de diferencia9ao, para 

proporcionar 0 maximo lucro a empresa. 26 

0 equilibria ocorre quando FF' e tangente add', a curva da procura dirigida a 

urn vendedor supondo que os pre9os dos seus rivais sao constantes, ou seja, quando 

vende a quantidade OA ao pre9o AR. Esse pre90 inclui urn custo HR em publicidade 

sendo o custo total dado por OAHN + NHRM = OARM (custos de produ9ao mais 

23 Chamberlin, E.(l933), fig.29, p. 163. 
24 0 autor afuma que os custos de pubHcidade slio aproximadammte usados como sin6nimo dos custos de comerdallza~o 
Chamberlin, E.(l933), pl30, nota 1. 
25 Chamberlin questiona-se sobre sea publicidadeter.i rmdimmtos crescentes, constantes ou decrescmtes. Chamberlin, E.(l933), p.I30. 
26 Chamberlin, E. (1933), p. 72 
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custos de publicidade). Porque esse valor e igual as receitas nesse ponto nao ha lucros 

extraordinarios. Na ausencia da publicidade, o excesso de capacidade teria sido maior 

(os segmentos CB e AB respectivamente). Em BQ o custo seria minimo e OB 

corresponderia a produr;ao de pleno uso da capacidade produtiva em ambos os casos. 

A publicidade constitui no entanto para Chamberlin apenas uma panaceia para a 

capacidade excedentaria, pois "diminui a discrepancia entre a escalade produyao efectiva 

e a escala de produyao mais eficiente. Mas os custos totais e os prer;os aumentam. Os 

custos unitarios da publicidade sao maiores do que a queda nos custos de produr;ao. E, 

evidentemente, [ ... ]a capacidade excessiva permanece".27 

As questao mais interessantes para a presente investigar;ao contidas na analise de 

Chamberlin do excesso de capacidade sao: ocorrencia de equilibrio sem pleno uso das 

capacidades; a situar;ao de excesso de capacidade corresponder a urn nivel de custos 

superior aos custos minimos; o excesso de capacidade representar a situar;ao normal em 

concorrencia monopolistica, sendo intrinseca ao funcionamento dos mercados com essa 

estrutura; a publicidade poder influir no nivel de produr;ao e portanto de utilizar;ao da 

capacidade instalada; a diferencia~io de produtos permitir manter o mercado de urn 

produto-empresa apenas parcialmente sensivel a concorrencia movida pelas empresas 

rivais do mesmo grupo ou sector de actividade, permitindo que para o mesmo nivel de 

prer;o o mercado seja alargado e que portanto o excesso de capacidade da empresa 

diminua. 28 

Este ultimo contributo de Chamberlin, pode ser confrontado com a amilise que 

sera efectuada no ponto 4. do presente capitulo, onde se mostrara como a existencia de 

tecnologias flexiveis permite a uma empresa, sem alterar a capacidade produtiva 

instalada e sem acrescimos de CUStOS, diferenciar OS produtos adaptando-os a procura, 

conquistar piversos segmentos de mercado e diminuir o excesso de capacidade da 

27 Chamberlin, E. (1933), p.l72. 
28 0 excesso de capacidade ao nivel do grupo parece que pf1Dl3Deceri inalterivel. 
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empresa. Mas no caso de Chamberlin, cada empresa produzia apenas urn produto29 e 

poderia ganhar mercado as rivais por via da concorrencia sem ser pelos pre~os. 

A diferencia9ao dos produtos e essencial em . ambos os casos. Quando uma 

empresa que tern condi~oes de produ~ao flexiveis, desenvolve determinadas 

caracteristicas especificas de urn produto, como, por exemplo, urn novo design, pretende 

obter, ainda que temporariamente, uma situa~ao de monopolio. 30 Esta diferencia~ao do 

produto e uma via potencialmente interessante para a compreensao das diferen~as actuais 

entre a produ~ao potencial e a procura no ambito microecon6mico, e da subutiliza~ao da 

capacidade produtiva numa perspectiva macroecon6mica. 

0 debate sobre o excesso de capacidade chamberliniano tern seguido diferentes 

vtas: 

a) a discussao do sentido normativo da produ~ao de custo minimo;31 

b) a da possibilidade de existir urn ponto de equilibria correspondente ao ponto 

de tangencia entre a curva da procura e a curva dos custos fora do ponto de custo 

minimo;32 

c) sobre as causas efectivas do excesso de capacidade Kaldor critica Chamberlin 

afirmando que o excesso de capacidade e devido as indivisibilidades e economias de 

escala e nao a estrutura de mercado. Chamberlin reage a esta opiniao e discute a 

independencia entre indivisibilidades e existencia de economias de escala, criticando 

Kaldor, mas nao respondendo a critica fundamental daquele autor. 33 

29 A empresa em Chamberlin produz apenas mn produto. Kaldor prop5e mna extenslio do modelo de Chamberlin a empresas produtoras 
de varios produtos. Kaldor. N. (1935), p.47 a 49. 
30 Boyer, R. e Coriat, B. (1987), p.3l. 
31 Lancaster, K. (1969), p.224 a 223 e Cap. 7. Urn tipo de reaet;ao as conclusi'ies de Chamberlin sobre o excesso de capacidade e 
ironicamente retratado por Kuenne quando escreve que por parte dos te6ricos do bern estar o oomentario e [ sobre o excesso de 
capacidade e consequente perda de eficiencia] "Nlio pode acontecec! Mas ... se acontece e mau" Kuenne, R. ( 1967). 
32 Kaldor, N. (1935); Harrod, R.(1967). 
33 Kaldor,N.(l935); Chamberlin, E. (1948)- Anexo B de Chamberlin, E. (1933)-6' ed.I948. 
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d) sobre o conceito de diferencia~io de produtos 34e o papel da diferencia~ao 

na concorrencia. 

A concep~ao de excesso de capacidade de Chamberlin tern alguma proximidade 

com a de Domar3s, que sera exposta em seguida, apenas porque esta relacionada com 

uma insuficiencia da procura, ou melhor, com a descida das vendas de uma dada 

empresa. Mas e urn conceito distinto do daquele autor keynesiano, para quem a 

insuficiencia da procura resulta fundamentalmente do efeito rendimento do investimento 

ser inferior ao efeito capacidade. Para Chamberlin a "insuficiente procura" dirigida a uma 

empresa36 e o resultado da entrada de novos concorrentes no mercado e persiste porque 

existe concorrencia monopolistica dai resultando que os pre~os nao sao fixados ao nivel 

dos custos medios minimos. 

A teoria de Chamberlin distingue-se tambem dos autores neoclassicos que 

entendem que o comportamento racional da empresa e a existencia de livre concorrencia 

fariam convergir necessariamente esta para o nivel de produ~ao correspondente aos 

custos minimos, com elimina~ao das empresas nao eficientes, e sem ocorrencia de 

excesso de capacidade quer ao nivel de cada empresa quer ao nivel global. 

Harrod37 nao concorda que o excesso de capacidade seja uma peculiaridade da 

concorrencia monopolistica e que se mantenha por longos periodos, considerando que 

embora o excesso de capacidade possa existir ocasionalmente, a logica do excesso de 

capacidade e irrealista porque quando 0 nivel de produ~ao e ! em vez de x+a (ponto 

optimo de explora~ao da empresa), nao se deve chamar a ! excesso de capacidade. A 

situa~ao em a resulta da "curva de custos de Iongo prazo sera envolvente da curva de 

curto prazo", "ter uma fabrica cuja produ~ao optima e x+a unidades pode ser a forma 

34 Lancaster, K. (1969) e (1990); Watersoo, M (1990); Koutsoyiannis, A (1982). 
JS Domar, E. (1947). 
36 Charnbec1in centra a amilise na ernpresa e no seu relacionarnmto oom o arnbimte em que desenvolve a respediva aa.ividade, o sed.or 
ou grupo de ad.ividade, mquanto que Dornar se preocupa fundarnentalrnmte oom a eoooornia oomo um todo. 
37 Harrod, R. (1967) em Kumne, R. (Ed.) (1967), p.69. 
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optima de produzir x unidades; se efectivamente se pretende produzir x+a unidades 

deveremos ter uma fabrica ainda maior". 38 

Urn outro autor keynesiano, Kaldor, dirige varias criticas a teoria do excesso de 

capacidade de Chamberlin. De entre elas, uma essencial refere-se ao facto de " A mesma 

razao que impede que a concorrencia seja perfeita-i.e. as indivisibilidades - tambem 

evita a completa elimina~ao dos lucros"39
• Portanto para Kaldor o problema da 

subutiliza~ao nao e derivado da estrutura do mercado, mas e antes urn problema 

associado a escala de produ£ao e as indivisibilidades. 40 Aquele autor concorda com 

Chamberlin quando este afirma que a existencia de lucros anormais atrai mais 

concorrentes ao sector a leva a curva DD' a deslocar-se para a esquerda, mas para 

Kaldor a entrada de novas empresas/produtos termina antes dos pre~os igualarem os 

custos minimos e a capacidade ficar "plenamente utilizada", porque existem economias 

de escala e indivisibilidades, que fazem com que os custos vao aumentando a medida 

que existem mais empresas concorrentes dentro do mesmo grupo, e portanto o mercado 

para cada uma delas vai diminuindo, nao sendo a escala das empresas perfeitamente 

divisivel. Sendo assim, e a escala minima de produ~io eficiente que assegura uma 

"vantagem monopolista" as empresas que primeiro se instalam. 41 

Relativamente a verificayao empirica da relaQao entre estrutura de mercado e 

excesso de capacidade, pode afirmar-se que sao grandes as lacunas existentes, 42 urn 

problema que continua a existir em varios paises relativamente a este aspecto: 43 
" ( ••• ) 

uma incorpora~ao verdadeiramente exacta da teoria da concorrencia monopolistica nos 

modelos econometricos exigiria material estatistico que por vezes nao esta disponivel"44 

38 idem p.69. 
39 Kaldor. N. (1935). p.42. 
40 "Pode dividir-se o 'capital livre' mas nao se pode investir menos que urn certo montantenuma maquina" Kaldor, N.(l935), p.43. 
41 Willmore. L.(1989) e Broussole, C.(1986) discutem este problema da escala minima eficiente em liga~o com o excesso de 
capacidade. 
42 Harrod. R. ( 1967), p. 64 chamou a atm~o para esse aspedo e Varian, H. ( 1986) afmna que a ooncorrencia monopolistica e a forma 
da estrutura industrial prevalecente. mas tambem "a mais dificil de analisar". 
43 Bishop, R.(1967) em Kuenne, R.(Ed.X1967) p.251-263 
44 Tinbergen. J.(l967) em Kuenne, R.(Ed.) (1967)p.268. 



66 

Por exemplo seria necessaria para as empresas de urn mesmo grupo conhecer 

series cronol6gicas sobre: as quantidades vendidas por cada uma delas, os pre~os, os 

custos de produ~ao, os custos de comercializa~ao e em particular os custos de 

publicidade, os custos das altera~oes nas "qualidades" dos produtos45, saber a 

concentra~ao das empresas ou o numero de concorrentes que uma empresa considera 

que influenciam as suas vendas, 46 e estes sao dados que as empresas geralmente nao 

divulgam. 47 

0 estudo da rela9ao entre o excesso de capacidade e a estrutura de mercado 

pode ser efectuado no plano macro e microecon6mico. Embora os contributes da teoria 

chamberliniana existam em multiplos dominios na macro e micro economia (rela~oes 

intemacionais, funcionamento das unidades prod uti vas, economia regional, etc.) o 

dominio principal de aplica~ao da teoria chamberliniana do excesso de capacidade e 
microecon6mico. 

Tinbergen afirma justamente que "Pela sua natureza a macroeconom1a, esta 

menos relacionada com os problemas das empresas individuais e dos factores que 

afectam as suas vendas ( ... ) a maioria dos problemas da macroeconomia sao algo 

diferentes dos que sao tratados pela teoria da concorrencia monopolistica". 48 Contudo, 

como a produ~ao, o nivel de lucro, os pre~os, o grau de utiliza~ao da capacidade 

produtiva de uma economia sao influenciados pelo grau de monop6lio, o problema esta 

em como representa-lo num modelo macroecon6mico para compreender as influencias 

mutuas existentes. 49 

A identifica~ao dos grupos de empresas em concorrencia monopolistica no 

sentido exacto atribuido por Chamberlin e bastante dificil, pois teria que se impor a 

45 Lancaster, K (1990)p.201 
46 Hilhorst, J. (1967), p.270 ;Tinbergen. J. (1967), p.270. 
47 Kuenne, R. (1967); Crawford (1980). 
48 Tinbergen, J.( 1967). 
49 Marris, R. ( 1991) desenvolve urn modelo macroecon6mico nesta perspeaiva. 
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hipotese de uma empresa produzir apenas urn produto. Uma forma de ultrapassar este 

problema pode ser adoptar a proposta de Kaldor50, integrando as empresas 

multiproduto na ancilise de Chamberlin. 

ll.2.2. Efeito de capacidade e crescimento 

ll.2.2.1. Produtividade social, produtividade privada e causas da subutiliza~io da 

capacidade produtiva 

Quando se introduz os conceitos de capacidade produtiva numa perspectiva 

macroeconomica e de Iongo prazo51 deixa de ser valida a constancia dos factores, em 

particular do factor capital e portanto a capacidade fisica que determina o maximo de 

produ9ao tecnica altera-se. Devem assim ser estudadas para alem das oscila96es dos 

niveis de produ~io optima e do produto potencial, a respectiva dinamica desses niveis 

de referencia. 

V arios autores que se interessaram por esta questao, nomeadamente quando da 

analise da evolu9ao ciclica da economia e do estudo da instabilidade do crescimento. 

Por exemplo Harrod define a taxa de crescimento natural que tern o caracter de uma 

taxa de crescimento potencial como "o maximo de crescimento que o aumento da 

popula£ao, a acumula£ao de capital, o progresso tecnologico e o esquema de preferencia 

trabalho-lazer permit em". 52 

Estabelece portanto urn limite ao crescimento de uma economia e das suas 

componentes. A economia podera ultrapassar esse limite mas apenas temporariamente, 

porque existem mecanismos econ6micos, como a interac9ao entre o efeito acelerador e o 

so Kaldor. N. (1935). 
51 0 conceito de capacidade e uma "n~o de curto prazo" Berndt, E. e Morrison, C. (1981). 0 uso da capacidade quando e introduzido 
na teoria do comport.ameolo da e:mpresa, recom: a fimcilo de producilo de auto prazo. Por exe:mplo Monisoo, C.(1985) e (1986), 
Berndt, E. e Fuss. M(l986), citado por Segerson, K. eSquires, D. (1990), p.347. 
52 Harrod, R. (1939), reproduzido em Rojo Duque(Ed.) (1966)p. 86. 
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efeito multiplicador que ao actuarem farao convergir a economia eventualmente para 

uma situa~ao de depressao. 

Urn outro autor tambem keynesiano, Nicolas Kaldor, urn pouco mais optimista 

que o anterior quanto as possibilidades de reequilibro da economia, define uma taxa G' 

(taxa de expansio potencial maxima) de crescimento, determinada pela taxa 

crescimento da popula~ao activa (p) e pela taxa de crescimento da produtividade do 

trabalho I progresso tecnico (t). 53 

Se a taxa de crescimento efectivo da economia G fosse num dado momento 

bastante superior a G', originar-se-ia uma situa~ao ciclica em que a economia ora estava 

abaixo ou acima das suas "possibilidades de expansao", ou seja, no Iongo prazo e 

tendencialmente, a taxa G nao se afastava muito em media da taxa potencial. Caso a taxa 

G ficasse muito abaixo do valor G' poderia ocorrer uma situa~ao de estagna~ao que 

acabaria por causar uma descida da propria taxa potencial de crescimento. Tal como 

Harrod, Kaldor tambem considera que "a economia nao pode, durante muito tempo 

exceder a taxa de expansao G'".54 

A concep~ao de crescimento ciclico de Hicks encontra-se tambem associada a 

urn limiar inferior e a urn tecto ou limite superior de crescimento, que quebraria o ritmo 

de expansao da economia. 0 crescimento econ6mico estava assim sujeito ao fen6meno 

de interac~ao entre o mecanismo do acelerador e multiplicador, o que provocaria que o 

crescimento fosse oscilat6rio embora controlado entre dois "parapeitos", sendo o 

superior dado pela capacidade produtiva. 55 

A resposta neoclassica de Solow56 ao modelo de crescimento keynesiano de 

Harrod, ao analisar as possibilidades de desequilibrio no mercado de factores, recorre 

53 Kaldor, K(i956) p.252 a 255. 
54 Kaldor, N.(i956) p. 254. 
55 Moura, F. P. (1978), p.6.23 a 6.26. 
56 Solow, R.(l956). 
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tambem a uma taxa de crescimento natural. 0 desequilibrio no mercado de factores 

poderia ser traduzido pela diferen~a entre a taxa de crescimento efectiva e a taxa de 

crescimento n traduzindo o crescimento da popula9ao e que, na 11 au sen cia de progresso 

tecnico, e a taxa de crescimento natural de Harrod 11
• 

Se o emprego total fosse igual a oferta de trabalho disponivel, existiria uma 

situa~ao de pleno emprego. Qualquer desvio que ocorresse entre a taxa efectiva e a taxa 

natural poderia ser corrigido atraves dos mecanismos de mercado que assegurariam uma 

combina~ao factorial ideal ou de equilibrio. 

Portanto, Harrod. Domar. Kaldor e Hicks, ao estudarem a evolu~ao da 

economia, identificaram urn determinado limiar de crescimento (Figura 4-II) e tomaram

no como referencial para definir situa~oes de instabilidade, desequilibrio ou ciclicas, com 

possibilidades de se auto-corrigirem ou de se agravarem. 

Em Domar57, para alem da ideia implicita de taxa de crescimento natural, 

encontram-se presentes uma serie de concep~oes que irao acompanhar os 

desenvolvimentos posteriores da amilise macroecon6mica em rela~ao ao excesso de 

capacidade e a produ~ao potencial. 

Serao em seguida analisadas as concep~oes de Domar relativas a cria~ao da 

capacidade produtiva em que e dado grande relevo a uma taxa, que o autor designa por 

taxa media de produtividade social do capital ( a ), e depois os limites ao 

crescimento para aquele autor. 

A razao porque o nivel de produ~ao potencial se afasta do nivel de produ~ao 

efectiva e porque a taxa de crescimento potencial raramente e alcan~ada sao duas das 

questoes abordadas por Domar58 a prop6sito das possibilidades do crescimento em pleno 

emprego de uma economia. 

57 Domar, E. (1947). 
58 Idem. 
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Figun 4 D- Crescimento potencial e Crescimento Efectivo 

Figura 4 n a) Hicks (1950) 
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Fontes: Hicks (1950) in Moura(l978)p.6.25; Harrod(l939); Domar(l947); Kaldor(l956)p.2S4. 
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Domar identifica urn duplo efeito do investimento: o efeito rendimento ou 

efeito multiplicador e o efeito capacidade, e esta abordagem vai permitir-lhe focar o 

nivel da utiliza9ao da capacidade produtiva frequentemente ignorado nas modemas 

teorias do crescimento. 59 

0 aumento do capital tern importancia para o crescimento do produto, mas esse 

aumento tern urn canicter apenas potencial porque a capacidade produtiva pode ser 

utilizada em varios niveis. 0 aumento do factor capital K pode portanto nao determinar 

de imediato o aumento proporcional do produto Y. Sao varios os motivos para que isso 

aconteya, e para os explicar Domar efectua uma distinyao importante entre a visao macro 

e microecon6mica do problema. 

0 aumento de capacidade de cada uma das unidades produtivas tomada 

individualmente (por exemplo sl, s2, s3, .•. sn) eo seu somat6rio considerando que os sn 

sao independentes e diferente do resultado macroecon6mico desse aumento de 

capacidade. 60 A distinyao efectuada por Domar pode ser apresentada com recurso a duas 

produtividades, uma privada (s) e uma social (a): 

a) 0 SJ, s2, ... s0 sao os quocientes entre a capacidade produtiva criada 

anualmente em cada empresa e o aumento do capital (A Y= A K 5n). 0 s corresponde ao 

somat6rio de sl s2 s3 ••• sn nas n empresas de uma economia. Mas como os s0 nao sao 

independentes (por exemplo as empresas disputam entre elas mercado para o mesmo 

produto) 0 valor total instalado pelas D empresas nao sera totalmente utilizado. Esta e 

uma das razoes da subutilizayao da capacidade produtiva. 

0 autor associa tambem o s, a produtividade privada do capital, a rendibilidade 

do investimento. Assim, 0 S e "produyaO minima anual por dolar investido que toma 0 

59 Segundo Winston, G. (1974) as teorias do aescimarto geralmente confimdem estes dois papeis do investirnarto. Keynes, tambem 
ignora o efeito capacidade, faao que e "desculpado" por Domar em 'irtude de no auto prazo esse efeito poder ser ignorado. 
60 Em Winston, G. (1977) esta preocupa~o da lig,a~o entre as pcr · .'.tivas miao e maaoeocon6micas tambem existe. Mas Domar e 
Winston constituem excep~o quanto a este aspeao. 
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investimento lucrativo". Se o nivel de utiliza~ao e inferior a s0 se ha uma fiustra~ao das 
' 

expectativas existentes quando da instala~ao da capacidade produtiva em rela~ao a 
produtividade do capital o empresario da empresa n procurara no periodo seguinte nao 

substituir o capital depreciado ajustando assim a capacidade produtiva da sua empresa. 

Sobre a medida do s, Domar considera que deve ser tratado como "urn intervalo 

e nao como urn valor unico". 61 Quando a empresa se apercebe que nao consegue alcan~ar 

o nivel pleno de utiliza~ao s0 , nao estando a tirar partido de todo o equipamento 

instalado isso e tido em conta no comportamento posterior de investimento. 

b) A capacidade total da economia nao aumentara de .1K x s mas sim de I x a (a 

e a produtividade social media do capital, logo relativo a toda a economia). 0 a tern 

como propriedade mais importante o facto de ser apenas potencia/62, e a produtividade 

media social do investimento. Nao se trata da produtividade marginal do capital, porque 

esta supoe os restantes factores constantes e no caso de a supoe-se que esta 

produtividade reflecte varia~oes na produtividade dos outros factores (mao de obra, 

recursos naturais, tecnologia). 63 Corresponde ao aumento da capacidade de produ~ao 

que acompanha carla unidade monetaria despendida. Nao equivale ao aumento do 

rendimento nacional mas antes o aumento do potencial produtivo da economia. 64 

0 parametro a e considerado, quando da apresenta~ao da importancia que lhe e 

atribuida por outros autores (por exemplo Hobson, Keynes, Kalecky), como urn 

''acelerador", sendo nos te6ricos dos ciclos econ6micos que se encontra pela primeira 

vez o desenvolvimento deste mecanismo. Tambem as teorias do crescimento usam esse 

parametro, ou urn formalmente identico, mas com diferente conteudo te6rico, o 

coeficiente capital produto. 

63 Domar. E. (1947). 
62 idem. 
63 ibidem. 
64 ibidem, p.IO. 
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As razoes da diferen9a entre s e a sao multiplas, mas nem todas merecem a 

mesma aten9ao por parte de Domar, que define varias causas, muitas vezes coexistentes 

e de dificil avalia9ao, resultantes da forma9ao do capital: 

a) Falta de mercado para os produtos em consequencia das preferencias dos 

consumidores. Alias, para Domar, a capacidade de produ9ao "so tern significado em 

rela9ao as preferencias dos consumidores". 65 

b) Substitui9ao das empresas instaladas por novas empresas e apropria9ao do 

mercado por parte das novas empresas dos mercados anteriormente abastecidos pelas 

antigas substituidas. Este e considerado como urn fenomeno normal numa economia de 

mercado. 

Qualquer destas duas situa9oes representa de facto uma redu9ao na utiliza9ao 

privada do capital, e na sua produtividade, o que socialmente, ou macro economicamente 

tambem se manifestara, mas sao "situa9oes normais numa sociedade em progresso". 

0 que interessa a Domar analisar e a situacao em que a procura e insuficiente em 

resultado do efeito capacidade nao ser igual ao efeito rendimento, ou seja, o 

investimento criar capacidade produtiva mas simultaneamente nao criar o rendimento 

indispensavel ao escoamento do adicional de produ9ao que dela pode resultar. Este 

efeito duplo tern em si os germes do crescimento desequilibrado ja que a cria9ao da 

capacidade produtiva resulta do total do investimento mas o aumento do rendimento 

nacional e afectado apenas pela parte correspondente ao acrescimo do rendimento.66 

A insuficiencia da procura tern uma natureza diferente das duas primeiras 

situa9oes consideradas. Naquelas ha urn erro de analise, ou de previsao, por parte do 

65 Domar, E.( 1947), p.l4. 
66 idem. p.l7. 
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empresario, mas sao os fenomenos proprios do sistema economico, a luta pelos 

mercados, a substituic;ao das empresas mais fracas pelas empresas mais fortes, das velhas 

pelas novas, o que 11Constitui a essencia do progresso numa sociedade capitalista11
•
67 

Domar faz ainda uma ligac;ao que raramente se encontra noutros autores entre a 

perspectiva microeconomica, associada ao valor s, e a perspectiva macroeconomica, 

associada ao valor a. A empresa apercebe-se da diferenc;a entre o s e a, por uma 

11 diferenc;a entre o custo e o prec;o II. 
68 E afinal a essencia das teorias economicas sobre o 

comportamento da empresa, que serao usadas posteriormente nos modelos 

microeconomicos de utilizac;ao da capacidade. 

Os problemas de capacidade inactiva ocorrem, porque existe uma impossibilidade 

por parte da empresa de prever com exactidao o que se vai passar, por exemplo, em 

termos de mercado e dos prec;os dos factores. Posteriormente vieram a ser construidos 

modelos que procuram precisamente introduzir 11alguma previsibilidade11 no 

comportamento do mercado e estruturam a decisao de formac;ao da capacidade em 

func;ao, entre outras, das expectativas em relac;ao a evoluc;ao da procura. 69 

Tal como analisa as varias causas da subutilizac;ao da capacidade produtiva, 

tambem Domar identifica os efeitos do investimento, distinguindo dois tipos de situac;ao: 

a) Os novos equipamentos ficam inactivos, subutilizados e ha urn desperdicio de 

recursos. Este desperdicio, no imediato, pode corresponder a uma decisao acertada de 

investimento tendo em conta o medio e Iongo prazo,7°ou os novos equipamentos 

substituem os antigos eventualmente criando situac;oes de desemprego. Mas este 

desemprego parece ser encarado pelo autor como tendo urn caracter friccional. Esta 

situac;ao ocorre regularmente "numa sociedade em progresso11
, numa 11Sociedade livre e 

67 Domar, E.( 1947), p.14. 
68 idem, p.14. 
69 Porexemplo Oi. W. (1961). Sheshinski. E. e Dreze.. J. (1976), DeVany, Ae Fey. N.(1982) e Broussolle, C.(1986). 
70 Moate. K.(l985) e Morrison ( 1985), entre outros, destaca este aspedo. 
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dinamica" e so seni preocupante, correspondendo a desperdicio social, se assurnir uma 

escala elevada. 71 

Tambem o novo equipamento pode substituir o trabalho ou resultar numa 

dirninui9ao da dura9ao de trabalho o que nao envolve problemas desde que seja 

efectuado voluntariamente. Mais uma vez considera estes aspectos normais, proprios de 

uma "sociedade dinamica e em progresso". 72 

b) Existe uma outra situayao, a que ma1s preocupa Do mar, que e a da 

subutilizayao resultar de uma insuficiente procura originada pelo facto de o crescimento 

do rendimento nao conseguir alcanyar o nivel do efeito capacidade. Ou seja, o 

investimento73 provoca urn aumento da capacidade produtiva instalada mas nao existem 

mecanismos que assegurem que do lado da procura se gerarao os rendimentos 

necessarios que permitam o vender toda a produyao adicional. 

Se o efeito rendimento ficar aguem do efeito capacidade, uma parte da 

capacidade produtiva da econornia ficara subutilizada. Este desequilibrio corresponde 

a situayao em que "a formayao do capital nao acompanhada por urn aumento do 

rendimento resultara num capital e num trabalho desempregados", "se os investimentos, 

e por consequencia o rendimento, nao progridem as taxas necessarias, surgem 

capacidades de produyao do capital e da mao de obra inactivas". 74 

Se a taxa de crescimento necessaria a urn crescimento equilibrado de pleno 

emprego for representada por r, vira r= a a, onde a corresponde a propensao marginal 

a poupanya que pode ser mantida sem risco de infla(j!ao nem de desemprego, e a a 

71 Domar. E.(l947), p. 6. A snbstitui.,.,ao de capital vellio por capital novo ainda antes daquele ter atingido o fmal da sua vida fisica, 
desde que efectuada ern "limites razoaveis" e inevitavel e desejavel "numa sociedade livre e dinamica". Domar, E. (1947) p.6., 
insistindo que nao e litil, nern possivel nern d~avel garantir que todo o capital existente seja usado ate a sua complaa deprecia.,.,ao 
fJSica. Diz ele que e natural que o plastico substitua o cabedal na confec.,.,ao de certos produtos, que as pessoas se desloquern de uma para 
outra regiao deixando parte do parque habitacional vazio. 0 que ja nao e "natural", sendo antes encarado com preocupa.,.,ao, e o facto de 
haver pessoas com necessidade de casa e sern possibilidade de ocupar as que estao disponiveis. Domar, E. (1947) p.18. A Wfase e 
sempre colocada na subutilizacao ern resultado de insuficiencia da procura, sendo os outros tipos de subutiliza.,.,ao "males necessarios". 
72 Domar, E.(l947). 
73 Considera-se o investimento liquido. 
74 Domar. E.(l947), p.l7. 
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produtividade social do capital. Portanto r, a taxa de crescimento necessaria para que 

haja equilibrio, pode ser interpretada como sendo determinada pelo progresso tecnico, 

caso se pretenda manter o a a urn determinado nivel r (nao muito distante des) que e a 

propensao marginal a poupanya, que se pode manter sem risco de inflayao ou 

desemprego. 

Se a economia crescer a uma taxa diferente da necessaria surgem capacidades de 

produyao subutilizadas. Urn a elevado e uma ameaya ao pleno emprego pois os 

investimentos podem nao crescer a taxa requerida por ser impossivel fisicamente atingi-la 

sem criar uma grande diferenya entre s e a. 

Quando o autor defende que o r pode ser demasiado elevado em relayao ao 

crescimento da mao de obra, do emprego dos novos recursos ou dos desenvolvimentos 

tecnol6gicos, esta a reconhecer uma taxa de crescimento "natural". 

11.2.2:2. Crescimento e produto potencial 

0 que se convencionou chamar de modelo de crescimento econ6mico de Harrod 

- Domar75 pode ser alterado para incluir a questao da utilizayao dos factores produtivos. 

Seja a taxa de crescimento do produto dada por g = a x b em que g = taxa de 

crescimento do produto, a e o quociente Y/K (marginal) e b = taxa de poupanya 

(marginal). Quando e introduzida a questao da utilizayao, 0 crescimento do produto (g) 

passa a ser funyao tambem dos niveis de utilizayao (IJ.). A expressao anterior, e rescrita: 

g = f(IJ. a b). 

A discussao das possibilidades de crescimento equilibrado passa a centrar-se em 

torno de a (a=f(J18)) que e urn "acelerador" s6 que tern apenas urn caracter potencial. 

75 Harrod. R. manifesta estranheza por essa desigJlayao: ''fiz certas fonnula,.oes no campo da teoria do crescimento e depois do Professor 
Domar ter feito similares formula,.oes, mmer;.ou a ser referido o modelo Harrod-Domar " ( ... )"fabriquei 'modelos' sem o saber" Harrod, 
R. (1968) em Wolfe, J. (Ed.) (1968). 
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Numa economia em que o stock de capital K seja fum no curto prazo, o nivel 

maximo de produto potencial sera dado por Y= u a K e quanto maior for o nivel de 

utilizayaO J1, maior sera 0 produto. Entao, 0 aumento do nivel de utilizayaO, que e 

possivel tambem no curto prazo pode constituir, uma altemativa ao aumento da taxa de 

poupanya a como forma de elevar o produto.76 

Domar define a capacidade produtiva como "o produto total da econOirua 

geralmente designado de pleno emprego77 (com as margens para as variac;;oes sazonais e 

friccionais do emprego) sendo considerados como dados: as preferencias dos 

consumidores, a estrutura dos salarios e de prec;;os, a intensidade da concorrencia, etc.". 78 

As modificayoes na capacidade de produ~ao de urn pais dependem de 

"variayoes nos recursos naturais ( descoberta de novos recursos, aprofundamento de 

explorayao dos antigos ), da quantidade de trabalho, ou mais exactamente das horas de 

trabalho disponiveis, do capital e do nivel das tecnicas ". 79 Este conceito de plena 

produyao e identico ao apresentado por Harrod80 e corresponde tambem a urn limite ao 

crescimento. 

As causas da subutilizac;;ao podem estar relacionadas, com a escassez de factores 

(ex. trabalho, recursos naturais) em relayao ao crescimento do capital, o que resultani 

numa reduyao da capacidade. 81 Como existem limites fisicos de disponibilidades 

factoriais, o esforyo de investimento pode ser excessivo em relayao ao crescimento dos 

outros factores, como os recursos naturais, o trabalho eo progresso tecnico.82 Como ja 

Harrod antes afirmara "o sistema econ6mico nao pode crescer com maior rapidez do que 

76 Winston, G. (1974), p.l313.A produtividade do fluxo de servioos do capital Illllll1em.-se constante ou eventualmente diminui com a 
eleva~o do nivel de utiliza~o. mas a produtividade do stock de capital aumenta. 
17 Esta defini~o de produto potencial e bastantes mais complda, embora matos operacional que a apresentada, por exemplo, em 
Torres, R. e Martin, J. (1989).v. Capitulo I. 
78 Domar, E. (1947),p.7 (sublinhados nossos). 
79 idem, (sublinhados nossos). 
80 Harrod, R (1939). 
81 Ideia identica a deN. Kaldor quanto a urn valor muito baixo de G arrastar o valor potencial G' para niveis mais baixos. 
82 Domar, E.(l947), p.9 .Corresponde a situa~o de Harrod de taxa de crescimento desejada sel" superior a taxa de cresdmento 
natural 
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o padrao natural permite" e quando isso acontece ha o perigo de se gerar uma tendencia 

cr6nica a depressao. 

Domar reconhece que e dificil avaliar a capacidade produtiva e conhecer a 

respectiva evoluyao, quer do ponto de vista abstracto quer do ponto de vista estatistico83, 

e algumas decadas volvidas, essa opiniao continua vatida no essencial. Para ele a 

avaliayao dos recursos naturais e do progresso tecnol6gico eram dificeis e por isso as 

medidas de capacidade deveriam apoiar-se apenas nos factores produtivos capital ou 

trabalho. 84 

A estimayao a partir do capital, embora mais dificil, devido a heterogeneidade do 

equipamento, do que a obtida a partir do trabalho. tinha para Domar maior interesse 

te6rico, porque se urn trabalhador fosse admitido ou fizesse horas extraordinarias 

criaria capacidade mas nao criava rendimento de modo permanente, enquanto que o 

aumento do capital criaria capacidade e rendimento.85 Quanto as avaliayoes da 

capacidade a partir apenas do factor trabalho assentavam na hip6tese de que as variayoes 

nos recursos naturais, na tecnologia e no capital se reflectem em variayoes da 

produtividade do trabalho e por isso pode determinar-se a capacidade a partir do valor 

previsto da mao de obra para as diferentes categorias e da produtividade media esperada 

de carla uma dessas categorias.86Actualmente parte das avaliayoes da capacidade 

produtiva sao ainda derivadas dos valores do capital, do trabalho ou dos consumos 

energeticos. 87 

83 Na decada de 60 comeo;:aram a desenvolve.-.se alguns metodologias nesse seotido. Por exemplo Philips, Almarin (1963) e Klein, 
L.(l960). 
84 Domar, E.(l947), p.8. 
85 idem. p.8 .86 Em trabalhos recentes de daennina9lio da oferta potencial da mao de obra este aspeao da haerogeneidade da mao de 
obra (essencial para a partir dela ckterminar a produ9lio prevista) e ainda ignorada. Neubourg, C. (1990). 
87 No Capitulo III seriio apresentadas algumas maodologias de avalia9i}o da capacidade produtiva. 
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A aruilise feita por Domarss sobre o excesso de capacidade efectuada num 

contexto de crescimento, e embora bastante simples em alguns aspectos, permanece rica 

de pistas de investiga£ao algumas das quais foram retomadas mais tarde: 

a) Apresenta uma aproximayao a questao da capacidade que sendo 

macroecon6mica na sua essencia tern em conta tambem o comportamento individual da 

empresa e a importancia dos custos nas decisoes de investimento e portanto na cria9ao 

de capacidade produtiva; 

b) Distingue em termos te6ricos, embora reconhe9a a dificuldade em faze-lo em 

termos empiricos, a subutiliza9ao resultante da concorrencia entre empresas no mercado 

de hens da subutilizayao resultante do alargamento da capacidade nao criar 

automaticamente o rendimento necesscirio ao escoamento do acrescimo possivel da 

produ9ao. Salienta ainda os desequilibrios resultantes de nao ser alcan9ada a produ9ao 

de plena capacidade associada a taxa de crescimento natural. 

A subutiliza9ao que lhe interessa analisar e a resultante do investimento liquido 

( ou seja, excluindo o investimento de reposi9ao) gerar uma procura insuficiente causada 

pelo facto do rendimento nao crescer (efeito rendimento ou multiplicador) do mesmo 

modo que a capacidade produtiva (efeito capacidade ou acelerador). 

Assinala ainda que a estrutura de mercado influencia os efeitos gerados pelo 

investimento. Se urn sector e muito concorrencial, o efeito do investimento e mais fraco 

que numa situa9ao de monop6lio, em que as empresas inactivas "sao urn perigo para os 

novos investimentos". 89 

88 Domar, E. (1947) e (1946).89 0 problema da estrutura do meccado relacionada como excesso de capacidade ja tinha sido estudado 
por Chambeclin,E (1933) 0 excesso de capacidade como barreira a entrada num seam- de ad.ividade continuam a ser objeclo de 
analise actual no ambito da Economia ou Organizayiio industrial. Por exemplo: Davidson, C.(l990); Clarke, R. (1993). 
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c) Atribui grande importancia a quantifica£ao de algumas variaveis envolvidas no 

seu raciocinio te6rico. Por exemplo: "estudar a amplitude des", "a diferenya entre s e cr" 

e "estudar o valor de a que a economia pode suportar quando cresce a taxa de pleno 

emprego"90
• Ainda no dominio da medida, propoe urn tratamento mais completo dos 

recursos naturais e da tecnologi~ aspectos que contudo considera "de dificil medida ". 

d) Salienta a importancia do progresso tecnico no crescimento da 

disponibilidade de horas de trabalho e dos recursos naturais. Destaca o interesse para o 

estudo do crescimento de ter em conta explicitamente as variayoes na mao de obra, 

recursos naturais e tecnologia. 

e) Relaciona a capacidade produtiva com os "gostos e preferencias dos 

consumidores". 91 

ll.3. Factores explicativos do nivel de utiliza~io da capacidade produtiva 

ll.3.1.1. Efeitos conjunturais e estruturais da procura 

0 nivel e evoluyao da procura intema dirigida a urn sector da industria 

transformadora nacional admitindo que esse sector produz urn bern homogeneo, depende 

do rendimento disponivel, da elasticidade procura-preyo, da concorrencia de produtos 

extemos, e ainda, para carla empresa desse sector, das condiyoes de concorrencia nele 

existentes. Para alem do nivel da procura e independentemente do grau de concentrayao 

de urn sector, o excesso de capacidade aumenta tambem com a variabilidade da procura, 

seja ela ciclica, regular ou estocastica. !n 

Podem distinguir-se dois aspectos em relayao a procura: urn conjuntural, ligado 

fundamentalmente a modificayoes nos niveis de rendimento ou na concorrencia extema, 

90 Domar, E. (1947). 
91 Este aspedo niio e desenvolvido mas pode considmlr-se afim do problema da diferencia~o de produtos na cria~o de mercados. Por 
exemplo Chamberlin, E. (1933) e lllllilises e.mais.rea:mesreferidas em Wala'son, M (1990). 
92 Smith (1969) e (1970) citado por Lieberman, M. (1987); Sheshinski, E. Dreze, J. (1976). 
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e outro estrutural, associado a modificaQoes de Iongo prazo na elasticidade procura

preQo e a dimensao e organizaQio do mercado. A estrutura sectorial do mercado e o 

grau de concentraQio exercem no entanto efeitos sobre os niveis de utilizaQio em 

sentidos opostos. 

Em mercados de concorrencia monopolistica ou com elevada concentraQio a 

produQio abaixo do custo minimo corresponde a urn excesso de capacidade no sentido 

chamberliniano. Mas, em situaQoes de descida ou oscilaQio da procura, as empresas com 

maior poder de mercado, ou ao abrigo da concorrencia extema, podem ajustar melhor a 

oferta a essas variaQoes dessa forma reduzindo ou evitando a subutiliza~ao. 93 

Na ocorrencia de uma subutilizaQio nao planeada, a organizaQao do mercado ao 

condicionar as possibilidades de reacQio das respectivas empresas afectadas por urn 

choque de procura ira influir sobre as flutuaQoes econ6micas e respectiva intensidade e 

difusao. 94 

A procura dirigida a alguns bens oscila regular ou irregularmente no curto prazo 

e, numa perspectiva de Iongo prazo, o nivel de procura vai sofrendo modificayoes 

conforme a fase do ciclo de vida do produto. Tendo em conta a fase do ciclo de vida de 

determinado produto ou conjunto de produtos, os sectores podem situar-se numa das 

seguintes fases: introduQio, crescimento, maturidade e declinio. 

Por isso, fase em que se encontra cada sector de actividade, em particular os que 

tenham elevada especializaQao, afecta estruturalmente o nivel de utilizaQio das empresas 

que o integram. 

Os sectores na fase de maturidade enfrentarao uma procura relativamente estavel, 

mas, a medida que se desenrola a fase seguinte de declinio irao surgindo situaQ5es de 

subutilizaQio que tenderao a permanecer ate que as unidades produtoras procedam ao 

93 A estrutura de mercado afeaa a difusao das ftutua~ ecoo6micas. Hall, R. (1991). 
94 Hall, R. (1991), p.387. 
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seu redimensionamento ou encerrem, o que tern como consequencia que o sector como 

urn todo reduza o potencial produtivo. 

Esta causa estrutural da subutiliza~ao persistente nao e considerada por 

Chamberlin, quando distingue dois tipos de causas para a capacidade excedentaria: a 

estrutura de mercado, mais concretamente a concorrencia monopolistica, onde "nao 

existe corrector automatico" do excesso e este "se pode desenvolver durante longos 

periodos"95, e causas como "erros de ca.Iculo por parte dos produtores, bruscas 

flutua~oes na procura ou nas condi~oes de custo "96 que pod em gerar o excesso de 

capacidade em situa~oes de concorrencia pura. 

11.3.1.2. Orienta~ao de mercado- bens de consumo e bens de investimento 

Sao multiplas as razoes que ongmam diferentes niveis de utiliza~ao da 

capacidade produtiva conforme o tipo de bern produzido (bern de consumo, bern 

intermedio e bern de capital). 

0 nivel de utiliza~ao da capacidade nos sectores que produzem bens de 

equipamento tende a ser menor do que no de bens de consumo, porque : 

a) existe maior instabilidade do investimento quando confrontado com o 

consumo o que se repercute em maiores oscila~oes no uso da capacidade, sendo que, 

numa situa~ao de recessao, pela degrada~ao do clima de investimento, o sector de bens 

de capital e mais afectado. Em situa~oes de expansao, o ajustamento da capacidade a 
procura verifica-se de forma mais lenta especialmente no caso em que na situa~ao inicial 

o nivel de utiliza~ao ja era elevado. Estes efeitos dependem tambem do grau de abertura 

da economia e do tipo de bens associados ao comercio extemo; 

95 Chamberlin, E. (1933), p.l09. (sublinhados nossos). 
96 idem. 
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b) presen~a de indivisibilidades tecnol6gicas mais acentuadas no sector de bens 

de equipamento do que no sector de bens de consumo; 

c) compradores menos fidelizados97 ou de mais dificil fideliza~ao atraves por 

exemplo de publicidade ou de marketing. 

Quanto aos sectores de bens de consumo, sao tambem varias as razoes porque 

tenderao a apresentar urn excesso de capacidade inferior ao do sector de bens de 

equipamento : menores oscil~oes da produ~ao, maior lealdade do~ consumidores ou de 

induzir essa fideliza~ao dos clientes. 

Outros factores actuam no sentido do grau de utiliza~ao ser superior no sector de 

bens de equipamento: 

a) em virtude de ser composto por sectores tendencialmente mais intensivos em 

capital, teni maiores incentivos a evitar a inactividade capital porque possui custos de 

inactividade;98 

b) nos sectores de bens de equipamento nao ocorrem tao grandes varia~oes infra-

anu&s como no sector de bens de consumo, como por exemplo o alimentar, em 

resultado de varia~oes ciclicas da procura ou da disponibilidade da materias primas; 

c) encontra-se menos sujeito a factores aleat6rios extra-econ6micos, 

caracteristica dos sectores de bens de consumo, em particular os ligados a montante ao 

sector primario. 

Resumindo, dados os efeitos contradit6rios em presen~a, nao se pode concluir 

inequivocamente por uma posi~ao relativa constante entre o sector de bens de consumo 

97 No sector de lxns de eguipamento tambi!m existe por vezes urn elevado grau de fideliza~o do mercado devido a oompatibilidade 
entre os equipanu:ntos instalados em difenntes fases de expansio das aq~resas. 
98 Cette, G. (1990). 
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e o sector de hens de equiparnento quanto aos respectivos niveis de utiliza~ao da 

capacidade produtiva. 

0 sector de hens intermedios. pela sua natureza. tende a reflectir as descidas dos 

restantes sectores com algum atraso. assinalando geralmente com alguma antecedencia a 

recupera~ao daqueles. 99 

ll.3.2. Intensidade capitalistica do processo produtivo, custos diarios diferenciados 

e nivel de utiliza~io da capacidade produtiva 

A relayao entre a intensidade capitalistica dos processes produtivos avaliada pelo 

quociente entre o capital e o trahalho (K/L) e o nivel de utilizayao da capacidade 

produtiva. estahelece-se por via dos custos dos factores. 

Ao Iongo do dia os pre~os de certos factores sofrem uma varia~io ritmica. 

sendo o caso mais caracteristico o do custo do trabalho. com remuneray5es 

diferenciadas para as horas normais e extraordimirias de trahalho. Tambem os custos 

energeticos sao por vezes diferentes ao Iongo do dia. Estas oscilayoes ritmicas. fazem 

com que seja lucrative para a empresa "sobredimensionar o stock de capital a fim de 

produzir s6 durante os periodos em que os custos dos factores sao menos elevados e 

evitar operar durante os periodos em que os custos sao mais elevados". 100 

Esta variayao ritmica pode corresponder a periodos de tempo diferente do dia. 

Ao Iongo do dia o trahalho e remunerado de modo diferente. mas tarnhem ha oscila~oes 

ciclicas do preyo de determinadas materias primas ao Iongo do ano como por exemplo. 

os preyos dos produtos agricolas para as industrias alimentares. 

99 Cttte,G. (1990) e Eurostat (1995). 
100 Airaksinen, T. (1977), citadopor Wmston, G. e McCoy, T. (1974). 

i 
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As Figuras 5 -II e 6-II correspondem as situa~oes em que a varia~ao e diana 

(continua e discreta) e anual. A situa~ao representada na Figura 6 - II., nao e assumida 

por parte dos autores que estudaram estas oscila~oes101 sendo a continuidade da fun~ao 

w(t) por eles justificada para que o modelo tenha aplica~ao mais generalizada. 102 

A Figura 7-11 corresponde a situa~ao da varia~ao ritmica semanal em que se 

considera que a taxa de salano ao domingo e dupla da que vigora nos dias normais de 

trabalho. 

Figura 5-II - Periodo diario de utiliza~ao 
e taxa salarial (salario normal e por turnos) 

varia~ao continua 
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u=periodo de utili~ao 

b* =mootento optimo de inicio de labo~ 

101 Winston, G. e McCoy, T.(l974), p. 421. 
102 Os preryos podem ter oscilacao ritmica sazonalmente, diariamente ou semanalmmte, discJ'etamente ou de forma continua. Winston, 

G. eMcCoy, T. (1974), p.421. 



Figura 6-ll- Periodo de utiliza~io diario e 
taxa salarial (salario normal e por turnos) 
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A Figura 8-II representa oscila~oes anuais dos custos de materias primas e 

procuram aproximar duas situa~oes em sectores da industria alimentar: uma industria de 

conservas alimentares em que apenas no periodo ul e rentavel produzir conserva de 

tomate porque em certos meses nao existe materia prima ou e muito cara (l\1P 1 ); uma 

Figura 7 .ll - Periodo de utiliza~io semanal e 

taxa salarial 
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Figura 8.11 - Periodo de utiliza~io anual e 

pre~o das materias primas 
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industria conserveira, em que s6 no periodo u2 e rentavel produzir conserva de sardinha, 

sendo ~ pre9o nos restantes meses muito elevado ou nao existindo materia prima no 

mercado por restri9oes legais a pesca (MP2). 103A oscila9ao ritmica diaria dos custos de 

trabalho incentiva a adop9ao de diferentes politicas quanto ao trabalho por turnos, 

dependendo da intensidade capitalistica do processo produtivo. 104 

As industrias intensivas em trabalho tendem a apresentar urn nivel de 

utiliza9ao da capacidade produtiva menor, em virtude do trabalho para alem do horario 

diario/semanal normal ter urn custo mais elevado. As industrias mais intensivas em 

capital tenderao, por outro lado, a rentabilizar ao maximo os equipamentos, fazendo 

destes uma utiliza9ao mais intensa. Esta "uti/izafiio mais intensa" deve ser entendida 

como maior tempo de utiliza9ao por periodo de tempo padrao (por exemplo urn dia) e 

nao no sentido de impor urn ritmo ou velocidade maior aos equipamentos. 105 Assim, com 

103 Os sectores agro-alimentares sao dos que estao sujeitos a mais oscilacOes ciclica guer por parte da procura ( por exemplo 
refrigerantes, gelados, conservas )guer por parte da oferta ( em resultado do ciclo natura! Jas colheitas, etc. em relayao its indUstrias de 
conservas de peixe e por vezes necess3rio importar a materia prima para que nio paralisem as maquinas ) o que tern naturais efeitos 
sobre o nivel de utilizayao da capacidade. 
104 l!!'lora-se de momento a inevitabilidade de tumos em indUstrias processinglfluxo continuo. 
105 As difermyas entre intensidade de utilizayao e durayao de utilizayao foram apresartadas no Capitulo I. 
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o mesmo stock de capital, quanto maior for o fluxo de produyao maior sera a 

rentabilidade do equipamento. 

Resumindo, como os custos da mao de obra ao contrario dos do capital sao 

diferentes ao Iongo do dia, 106 e relativamente mais rentavel prolongar a durayao de 

utilizayao do equipamento ( diaria) para alem do horario normal nas industrias intensivas 

em capital do que nas industrias intensivas em trabalho. 

Para alem do aspecto anterior, como a vida dos equipamentos depende mais da 

obsolescencia (usura tecnica) do que da usura fisica, a durayao de utilizayao diaria 

desejada nas industrias mais intensivas em capital e elevada para que o custo do capital107 

seja reduzido. 108 Entao, os sectores inovadores, com desgaste tecnol6gico mais rapido do 

capital, procurarao ter urn nivel de utiliza~ao mais elevado. Mas, a propria flexibilidade 

tecnol6gica associada aos sectores inovadores permite tambem adiar a obsolescencia, 

prolongando a "vida do equipamento" para alem da "vida de urn modelo" por ele 

produzido, elevando assim o uso da capacidade. 

A questao dos custos e assim essencial : os da mao de obra, pelo facto de serem 

diferenciados ao Iongo do dia nao incentivam a urn periodo de utiliza~ao diaria do capital 

acima do "normal", os custos do uso do capital devem tambem ser reduzidos 

conseguindo que com o mesmo stock se obtenha urn fluxo mais elevado de produto. 

0 problema da utiliza~ao da capacidade relacionada com os custos diferenciados, 

pode ser formalizada atraves da sua inclusao na decisao de investimento, da forma que se 

apresenta em seguida. 109 

106 0 facto dos equipamentos terem tambem custos adicionais resuhantes da sua utiliza9io "extraordimiria" ( repara90es, avarias etc.) e 
ignorado por agora. 
107 Ha varios conceitos de custo de uso do capital Winston, G. e McCoy, T. (1974) classificam de "enganadora" a identifica9io feita 
por alguns autores, custo diBrio de uma unidade de capital com taxa de amortiza~o ("misleadingly called 'the price of capital 
services"' em Jorgenson. D. e Griliches, z. (1964) e Nadiri, Me Rosen, S. (1969). 0 custo do capital (Pk) pode ser calculado como 
Pk=P* m(r+d), em que p* m=prCl9> de compra de uma Wlidade de stock de capital r=taxa diana de juro d =taxa diana de deprecia9io 
Winston. G. e McCoy, T. (1974), p.420, n 3. 
108 Bourlange., D. e Chaney, E. (1990), p.72. 
109 Adapta9io domodelo apresentadopor Winstoo, G. eMcCoy, T. (1974), p.420 a 422. 
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Considere-se uma empresa cuja combinayao produtiva pode ser aproximada pela 

funvao de produvao : 

Q=F(K,L) [1] 

em que Q,K e L correspondem respectivamente aos fluxos de produto, capital e trabalho 

relativos a uma dada unidade de tempo, por exemplo uma hora. 

Se considerar que F e linear e homogenea pode-se reescrever a funvao de 

produvao incluindo como varia vel independente a intensidade capitalistica (y) 

F(K,L)=l f(y) [2] 

A produvao diaria pode ser representada por 

Q = -r0 Uq(t)dt=-r0 U l(t)f(y(t))dt [3] 

u corresponde ao periodo diario de funcionamento da empresa. 

Os salarios pagos diariamente por trabalhador podem ser representados por : 

em que u 1 e u2 correspondem ao tempo de utilizavao normal e extraordinario, em que 

respectivamente sao pagos salarios normais (wn) e superiores aos normais (wtx). 

A funvao custo diana pode entao ser representada : 

C= I W(u) + Pk K [5] 

em que Pk e o prevo do capital. 

0 fluxo de trabalho utilizado, atendendo a [2] podera ser representado por 

l=l(y,u)=Q0/uf(y) [6] 
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Portanto, a empresa quando toma a decisao de instalar uma dada capacidade ou 

seja toma decisoes quanto ao investimento Iiquido, procura minimizar os custos. e estes 

dependem da intensidade capitalistica e do nivei de utilizacao. 

C = C (y,u) =I (y,u) a(y,u) 

em que a fi.m~ao I se reiaciona com o nivei de produto, por [ 6] e a se reiaciona com os 

salcirios diferenciados por [5], C =I W(u) + Pk K =I a (y,u). 

Ap6s a apresenta~ao algebrica, uo passa a analisar-se graficamente a reia~ao entre 

o nivei de utiliza~ao da capacidade e a intensidade capitalistica. 

As Figuras 9-11 e 10-IIII1 ilustram duas situa~oes de introdu~ao de tumos para 

alem do horcirio normal, uma numa actividade intensiva em capital e outra numa 

actividade trabalho intensiva. 

·A adop~ao por urn dos dois tipos de dura~ao de utiliza~ao do equipamento, mais 

curta (urn turno) ou mais longa (dois turnos), depende da intensidade factorial dos 

processos produtivos. Assume-se como hip6tese que nao existem economias de escala e 

que os factores sao fixos, apenas variando o respectivo tempo de utiliza~ao. 

Estao representados os dois caminhos de expansao nas Figuras 9-11 e 10-11, o 

primeiro corresponde a uma empresa capital intensiva (K/L)' eo segundo a uma trabalho 

intensiva (K/L). As rectas de custos SS e TT representam o mesmo custo total por tumo 

no caso de existir urn tumo (SS) ou dois (TT). 

110 Adapta9llo do modelo apresartado por Winston, G. e McCoy, T. (1974), p.420 a 422. 
Ill Winston, G. (1974), p.l307 e 1308. 



Figura 9.11- Trabalho por turnos 
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I.· 

0 declive da recta e diferente no caso dos dois turnos porque ha Iugar ao 

pagarnento de horas extraordinarias. A recta TT e mais inclinada que a SS porque para o 

mesmo custo sao empregues menos "servi~os de trabalho", porque sao rnais caros, e rnais 

servi~os de capital. 

0 sector intensivo em capital preferiria dois turnos (TT) e o mais intensivo ern 

trabalho urn turno (SS), porque cada urn deles obteria maior produ£ao para os rnesmos 

custos. Graficarnente, essas situa~oes correspondem aos pontos A* e B * dos carninhos 

de expansao representados por (KIL)' e (KIL). 

Os pontos C e D correspondem a intersecyao de isoquantas correspondentes a 

valores de produ~ao inferiores para cada urn dos caso. 

Mas sera que se pode definir como regra que o recurso ao trabalho por turnos, 

ceteris paribus, e sempre preferivel para as empresas mais intensivas em capital? Nern 

sempre, porque esta dependente do diferen~a existente entre o salario normal e o salario 

do trabalho por turnos. Se esse diferen~a (Wtx·Wn) for pequena pode ser que o trabalho 

por turnos seja atractivo, tanto para as empresas mais intensivas em capital como para as 

outras. 
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Figura 10. ll- Trabalho por turnos 

empresa intensiva em trabalho 
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A situayao referida, pode ser ilustrada com a Figura 11-11. 0 mesmo custo total 

por turno e agora representado pel as rectas T 1 T 1 (do is tumos) e S 1 S 1 (urn tumo). 

Neste caso os pontos de intersecyao com os caminhos de expansao (KIL)' e (KIL) 

mostram que em ambas as situayoes o trabalho por tumos e preferivel, ou seja, os pontos 

F* e G * sao preferiveis aos H e I. 

Figura ll.ll - Trabalho por turnos 

caso de dois turnos 

K 

Tl,Sl L 
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A escolha das combina«;oes produtivas e analisada de modo diferente por 

keynesianos e neoclassicos, pois que enquanto que os primeiros entendem que os 

factores sao complementares, os neoclitssicos assumem e que os factores sao 

substituiveis, e que os pre«;os relativos dos factores determinam a escolha das tecnicas. 

Em rela«;ao a ilustra«;ao da importancia do diferen«;a de salitrio para a adop«;ao da 

dura«;ao do tempo de labora£ao em func;ao da intensidade capitalistica apresentada nas 

Figuras 9-11. 10-11 e 11-11, pode dizer-se que os processos mais e menos intensivos, as 

op«;oes por urn ou dois tumos podem corresponder, na abordagem maioritariamente 

efectuada pelos autores neoclassicos a dois "momentos" diferentes da produ«;ao, 

podendo passar-se do ponto A para o ponto F (ou de B para G) instantaneamente, 

conforme o custo relativo dos factores. 

Mas, para haver completa substituibilidade, deveria tambem ser possivel urn 

numero ilimitado de situa«;oes entre urn, dois ou tres tumos. Embora os tumos permitam 

introduzir alguma flexibilidade na combinac;ao dos factores, existem limites que sao 

impostos pelo tempo (num dia nao podem existir mais de x tumos) e pela propria 

organizac;ao do trabalho na empresa. Para alem disso existem obstaculos extemos, como 

a legislac;ao laboral que tomam irrealista qualquer ajustamento automatico e 

instantaneo. 112 

Alguns autores da teoria do desenvolvimento chamam a aten«;ao para o facto de 

a intensidade capitalistica de urn processo produtivo poder ser "alterada" com a 

introdu«;ao do trabalho por tumos, criando-se, com a mesma tecnica mas com outra 

organiza«;ao do processo produtivo, mais postos de trabalho nos paises em vias de 

desenvolvimento, onde o diferen«;a entre o salitrio normal e o salitrio correspondente as 

horas extraordinitrias e menor que nos paises mais desenvolvidos. 113 

112 Bourlange, D. e Chaney, E. (1990). 
113 Pban-Thuy, N. (1987), p.324. 



94 

A intensidade capitalistica do processo produtivo conjuntamente com o preyo 

dos factores tern efectivamente influencia sobre os niveis de utilizayao e no entanto dificil 

globalizar e autonomizar cada uma dessas causas. Podem existir fen6menos que anulem 

a relayao positiva entre a intensidade capitalistica e o diferenya entre o sahirio normal 

(wn) e o salano extraordinano (wa). 114 

Em industrias de processing, onde estao presentes requisitos tecnicos de uma 

laborayao continuada ao Iongo das 24 h, podem coexistir situayoes de elevada utilizayao 

do equipamento, apesar dos custos de trabalho mais elevados. S6 que nesse caso o 

trabalho extraordinano nao resulta de uma escolha da empresa, mas antes de uma 

imposiyao tecnica. 

ll.3.3. lndivisibilidades, flexibilidade tecnologica e nivel de utiliza~ao da 

capacidade 

11.3.3.l.lndivisibilidades e nivel de utiliza~ao da capacidade 

A indivisibilidade de urn factor produtivo tern a ver com o facto de nao ser 

possivel tecnicamente ou nao ser aconselhavel economicamente que o factor seja usado 

abaixo de urn determinado limiar minimo. Pelo facto de existirem factores indivisiveis 

sendo o mais referido o equipamento, originam-se economias de escala para certos niveis 

de produyao. A existencia de indivisibilidade dos factores provoca descontinuidades na 

fun~ao de produ~ao, ou seja, esta deixa de ser definida para toda a escala de uso dos 

factores, passando tambem a ocorrer descontinuidades na evolu~ao da capacidade 

produtiva. As indivisibilidades existentes num determinado sector ao produzirem 

descontinuidades na evoluyao das capacidades produtivas sao tambem responsaveis por 

uma variabilidade maior da taxa deutilizayao.m 

114 Ha uma tendencia relatada para os Estados Unidos, para que essa diferen~ nilo se eleve muito. Existe uma certa apetencia por parte 
dos trabalhadores por certos horarios "atipicos", porque os operarios fabris, maioritariamente utilizam transporte proprio em vez de 
transporte publico, evitando com horarios diferenciados oongestionamento de tr.insito. 
ll5 Bourlange, D. e Chaney, E. (1990), p. 53. 
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A questao da indivisibilidade dos factores pode ser alargada com a considerayao 

das possibilidades de repartiyao ou partilha dos factores tao importante nas economias de 

gama.U6 Os factores "repartiveis" sao aqueles que podem produzir urn dado produto 

mas tambem podem estar disponiveis total ou parcialmente para a produyao de outros 

produtos. Entao, quanto menos indivisiveis forem os factores e quanto maior for o grau 

de "repartiyao" factorial. maior podeni ser o nivel de utilizayao. 

Alguns exemplos de factores "repartiveis" 117: elementos da capacidade produtiva 

como a capacidade energetica utilizavel por tempos diferentes e para diferentes 

produtos, equipamento indivisivel utilizavel para mais que urn processo, e recursos 

humanos utilizaveis para mais que uma produyao. 

Se a indivisibilidade de urn equipamento produtivo for elevada pode impor uma 

escala de produ~io minima demasiado elevada em relayao a procura, o que resulta em 

subutilizayao da capacidade, mas, se esse equipamento for "repartivel" para mais de urn 

processo (linha de produto ou produto, o que acontece com certos processos produtivos 

flexiveis, entao, a subutilizayao da capacidade pode ser contrariadas com maior 

facilidade. 

E impossivel determinar a uma nivel muito agregado quats sao os graus de 

indivisibilidade tecnol6gicas e econ6micas existentes. Uma forma de avaliar 

aproximadamente a existencia de indivisibilidades sera tomar como hip6tese que a escala 

minima eficiente resulta apenas dessas indivisibilidades e que as leis econ6micas tenderao 

a eliminar todas as empresas com escala inferior a essa. 

ll.3.3.2. Flexibilidade tecnologica e nivel de utiliza~io da capacidade produtiva 

Como e que a flexibilidade tecnol6gica nos seus varios aspectos exerce influencia 

sobre o nivel de utiliza9ao da capacidade produtiva? Qual o tratamento te6rico que tern 

116 Economias de gama a analisar com mais detalhe no ponto IL4.4.l. 
117 Pan:tar, W. e Willig. R. (1981), p.268. 
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sido dado a este problema? Como se conjugam a possibilidade de produzir diferentes 

produtos com a mesma tecnologia, com as economias de escala e economias de gama118 

no sentido de permitir uma produ~o efectiva mais proxima da produyao potencial? 

Inicia-se a presente analise pela flexibilidade tecnol6gica apresentando-se de 

seguida a sua relayao com as possibilidades de funcionamento da empresa em plena 

utilizayao. 

Adoptando a classificayao de Gerwin e Leung119 podem caracterizar-se cmco 

tipos de flexibilidade tecnol6gica: flexibilidade de design, flexibilidade mista, flexibilidade 

de divisao, flexibilidade de volume, flexibilidade de encaminhamento120, que se passam a 

analisar. 

a) Flexibilidades relacionadas com a natureza do produto 

Fazem parte deste grupo a flexibilidade de altera~oes no design, o nivel mais 

baixo de diferenciayao do produto, e a flexibilidade mista, relacionada com a 

possibilidade de produzir produtos diferenciados, embora com algumas caracteristicas 

basicas, na mesma linha de montagem. 

b) Flexibilidades relacionadas com as condiyoes de produyao, que sao pre-

condiyoes para as duas anteriores. 

Flexibilidade de divisao relacionada com a possibilidade de aumentar ou 

eliminar determinadas operayoes produtivas com custos muito baixos ou nulos; a 

118 As economias de gama que podem ser encaradas como urn complemento do conceito de economias de escala (Bailey, E. e 
Friedlander, A (1982), p.1025 foi urn conceito introduzido por Panzar, J. e Willig, R. (1975) e oorrespondem a situayio em que existe 
uma reduyio dos custos resuhante da combinayio de dois ou mais produtos na linha de produyio de uma empresa em vez de os produzir 
separadamente. Panzar, J. e Willig, R. ( 1981 ), p.268. As empresas tern assim vantagem em termos de custos em fomecer uma variedade 
de produtos (ganhando economias de gama) em vez de se especializarem na produyio de urn imico bern (para assim beneficiarem de 
economias de esada) 
119 D. Ge!win e T.K.Leung (1980) The organizacional impacts of FMS: some initial findings. Discussion paper, Institute of Social 
Research in Industry, Trondheim, Noruega, citado por Boyer, R. e Coriat, B. ( 1987), p.33. 
120 Na designayio original: design change flexibility, mix flexibility, part flexibility, volume flexibility, routing flexibility. Nesta 
classificayio assentaram as questiies sobre flexibilidade do ICPIA rujos resultados se apreseutam no Capitulo IV. Para alem desta 
classificayio, a informayio recolhida atraves do ICPIA ini ser analisada segundo outra taxonomia relativa a flexibilidade do sistema 
produtivo proposta por Morroni, M ( 1991 ). 
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Oexibilidade de volume, permitindo uma produyao eficiente a varias escalas produtivas, 

podendo a oferta reagir mais rapidamente as flutuayoes quantitativas da procura, e 

finalmente a Oexibilidade de encaminhamento que permite distribuir a produyao por 

segmentos do processo produtivo inactivos ou subutilizados. 

Estes tipos de flexibilidade tecnol6gica levantam algumas questOes no terreno da 

teoria econ6mica, como sejam: a) a necessidade de considerar, ao contnirio da teoria 

neoclassica tradicional, uma empresa como produtora de varios hens; b) a inexistencia de 

uma relayao bi-univoca entre processo produtivo e bern; c) a ntaior importancia das 

economias de gama comparativamente as economias de escala; d) o reequacionar do 

problema das indivisibilidades tecnol6gicas. 

0 problema fundamental da presente analise tern a ver com o modo como a 

flexibilidade tecnol6gica. nas suas diversas acep~oes. origina urn nivel de utilizacao da 

capacidade produtiva mais elevado. 

Exemplificando com dois casos: uma empresa que tern tecnologias rigidas ( ou 

especificas) com as quais apenas e possivel produzir urn modelo A de urn dado produto; 

e outra empresa que adopta tecnologias flexiveis, que permitem na mesma linha de 

produyao e com o mesmo equipamento e instalayoes produzir varios modelos do mesmo 

produto (sejam A, B, e C). Nesta empresa automatizada, os equipamentos produtivos 

sao computadorizados e podem facilmente ser reprogramados em relayao as quantidades 

a produzir de cada modelo. 121 

Como a adapta~ao do sistema produtivo as varia~oes quantitativas e qualitativas 

da procura e mais rapida e envolve menos custos no caso das tecnologias Oexiveis, o 

nivel da capacidade produtiva instalada e o seu grau de utilizayao e evoluyao ao Iongo do 

tempo vao ser diferentes para a empresa flexivel e para a empresa rigida. 

121 A aplicayiio da robOtica ao se11or automovel pode ser uma particulariza~o deste exemplo genl. Bulkr, J. (1983). Alias a robOtica e 
varias vezes apresen1ada como .exe.mplifiamdo .a .n:i.a93o que pode existir mire as ecx:nomias de acala e de gama. Por exemplo Bailey, 
E. e Friedlander, A (1982). 
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No caso da empresa gue adopta a tecnologia rigida, quando esta instala a sua 

capacidade produtiva (CAP) que apenas serve para produzir o modelo A, tern em conta 

a evolw;ao previsivel da procura em rela~ao a esse modelo. 

A Figura 12-11 ilustra a evolu~ao do ciclo de vida do produto e simultaneamente 

a evolu~ao da subutiliza~ao da capacidade produtiva. Quando a procura ultrapassa, de 

forma considerada temponiria, a capacidade instalada, pode haver uma sobreutiliza~ao 

da capacidade, atraso na satisfa~ao das encomendas ou descida do nivel de stocks de 

produtos acabados. Como a analise da capacidade neste ponto e feita em termos fisicos, 

nao se considera a possibilidade de eleva~ao dos pre~os. 

Figura 12.ll- Cicio de vida do produto e 

Nivel de utiliza~ao da capacidade produtiva (monoprodu~ao) 

Procura 

Capacidade 

) 

ProdutoA 

0 Utiliza~o da capacidade acima do nonnal 

0 Subutiliza~o da capacidade produtiva 

No caso dessa empresa pretender produzir urn novo modelo B, nao e possivel 

reconverter os equipamentos especificos de produ~ao do bern A, ou melhor, essa 

possibilidade ate pode existir tecnicamente mas economicamente nao e lucrativo pelo que 

deveni proceder a urn novo investimento em equipamentos especificos para a produ~ao 

de B, desactivando OS equipamentos afectos a produ~ao de A. A dura~ao dos 

equipamentos inicialmente instalados foi igual a dura~ao do ciclo de vida do produto. 
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Na Figura 13-II ilustra-se aquela situa~iio. Note-se que, por questiio de 

simplicidade, se considerou a linha de capacidade continua e horizontal, ou seja, admite

se que em termos de quantidade os equipamentos afectos a produ~iio de A e de B eram 

iguais, mas no entanto essa capacidade produtiva e composta a partir do ponto T2 

apenas por equipamento produtor do modelo B. 

Figura 13.ll - Cicio de vida do produto e 

Nivel de utiliza~io da capacidade produtiva (2 produtos) 

Procura 

Capacidade 

Produto A 

Tl T2 

[] Utiliza98o da capacidade acima do normal 

~ Subutiliza98o da capacidade produtiva 

No caso da empresa com tecnologia flexivel. com monotecnologia-multiproduto, 

ou seja, com possibilidade de produzir produtos distintos, embora com algumas 

caracteristicas comuns, partir de uma tecnologia imica, dotada da flexibilidade, a 

capacidade de resposta a evolu~iio qualitativa da procura e diferente. 

A Figura 14-II ilustra a situa~iio em que os modelos A, B e C podem ser 

produzidos sem necessidade de substituir o equipamento existente, com custos minimos 

de ajustamento122, e niveis de subutiliza~ao da capacidade inferiores. 

122 A no9iio de custos de ajustamento tan sido desalvolvida em rela98o ao comportamento dos agentes econ6micos, nomeadamente 
em rela9iio ao investimarto, erelaciooa-se com os custos. decommes das ait!'fl!~ das variaveis sobre as quais assentou wna decisao. 
No caso da decisao sobre a instala9iio da capacidade, esta assaJta sobre a evolucao prevista dos aJStos e da procura que pode depois vir a 
revelar-se difennte for~do a ajustamentos. Ha formas de introduzir o risco nas decisOes e modelizar melhor estes custos como por 
exemplo em Moa~e, K.(l984). 
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Em ambos os casos, empresa corn tecnologia rigida e empresa com tecnologia 

flexivel, existem limites it produc;ao impostos pela capacidade instalada, mas verificam-se 

ente eles diferenyas importantes. 

Figura 14.ll - Cicio de vida do produto e 

Nivel de utiliza~io da capacidade produtiva (3 produtos) 

Procura 

Capacidade 

0 Uti I~ da capacidade acima do nonnal 

II 
U Subutil~ da capacidade produtiva 

8 Nivel de Produ~ (A,B e C ) 

Numa empresa com tecnologia especifica, esses limites de capacidade sao fixados 

no tempo e para cada urn dos modelos: o modelo A s6 pode ser produzido ate ao 

momento T2 e no maximo nivel de capacidade (CAP) eo modelo B desde o momento 

Tl ate ao nivel CAP; 

Numa empresa com tecnologia flexivel, o limite continua a ser dado pela 

capacidade maxima (CAP), mas para o conjunto dos tres modelos (a soma da produyao 

simultanea dos tres modelos nao pode ultrapassar CAP) e ao Iongo de todo o periodo, 
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aumentando assim consideravelmente as possibilidades de aproxima~ao entre os valores 

da procura e da oferta, com consequente redu~ao de custos. 

Analisando agora a evolu~ao da capacidade produtiva acumulada e o nivel de 

utiliza~ao com recurso as Figuras 15-11 e 16-11 que permitem comparar os dois sistemas 

de produ~o, o rigido e o flexivel. 

Figura 15.D- Capacidade Produtiva e 

Equipamentos especificos 

t 

Capacidade 
II"' acumulada 

(tec.rigida) 
Capacidadll 

/ utilizada 

Procura 
~ Produ9!o 

Figura 16.D - Capacidade Produtiva e 

Equipamentos flexiveis 

t 

1 Capacidade Total 
,...--- Equip.Flexiveis 



Figura 17.ll- Capacidade Produtiva e 

combina~io de Equipamentos 

flexiveis e Equipamentos especificos 

.,capacidade Total 
,...---

,...-~-- .. ProcuralproduQAo 

t 

a) Empresa com tecnologia rigida, ou especifica 
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A diferen9a entre a evolu9ao da capacidade instalada e da que se encontra a uso 

( diferen9a entre as curvas 3 e 2) resulta do facto de existirem equipamentos que vao 

sendo retirados em resultado da descida da procura dirigida a certos modelos do 

produto. Mas mesmo aqueles equipamentos que poderiam ser usados nao se encontram a 

funcionar em pleno, porque os varios modelos dos produtos se encontram em diferentes 

etapas do ciclo de vida (diferen9a entre a curva 3 e a curva 1 de produ9ao) . 

. Ou seja, existem oeste caso dois tipos de subutiliza9ao da capacidade: urn 

relacionado com a inactividade (inutilidade) do equipamento anteriormente instalado 

devido a nao ser possivel readapta-lo para a produ9ao dos novos modelos procurados 

(desajustamento qualitativo) e a subutiliza9ao relacionada com o facto de a procura 

para urn dado produto ser ciclica (desajustamento quantitativo). 

b) Empresas de tecnologia flexivel 

As flexibilidades de volume, de divisao, mista e de encaminhamento ja 

caracterizadas permitem analisar o problema da subutiliza9ao da capacidade de outro 

modo relativamente as empresas de tecnologia flexivel. 
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Neste caso, ha uma proximidade ma1or entre a curva da capacidade123 e a 

produ~ao efectiva total. Ja nao ocorre o "abandono" do equipamento em consequencia 

de se ter deixado de fabricar urn determinado modelo ( diferen~a entre a curva 2 e 3 da 

Figura 15-11), e a diferen~a entre a produ~ao maxima possivel (capacidade instalada) e a 

produ~ao efectiva total, ou seja, o excesso e menor porque e possivel conjugar a 

produ~ao de modelos de produtos que se encontram em ciclos de vida distintos, 

anulando assim parcialmente os efeitos negativos das flutua9oes da procura. 

Uma terceira situa~ao intermedia que se pode considerar e a de uma empresa que 

possuindo tecnologia rigida, vai adoptando progressivamente tecnologia flexivel (Figura 

17-11) o que corresponde tendencialmente a situa~ao descrita em segundo Iugar. 

Concluindo, quanto aos efeitos da flexibilidade tecnologica (relacionados com a 

capacidade e o seu uso) esta permite, paralelamente a uma melhor e mais rap ida 

adequa~ao a procura, uma redu~ao nos custos de produ~ao totais, porque: 

- Elimina ou reduz os custos de ajustamento, por exemplo, no caso da empresa 

de tecnologia rigida anteriormente referido, evita que quando e introduzido o modelo B 

surjam os custos de planeamento (actividades envolvendo eventualmente I&D, custos 

administrativos, etc.) de instala~ao, de organiza~ao das linhas de produ~ao, de forma~ao 

ou reciclagem de trabalhadores para operarem com os novos equipamentos. 

- Evita o sobredimensionamento da capacidade produtiva planeada na fase de 

instala~ao, quando se previa uma procura crescente e que tinha como explica~ao o 

facto dos custos de adaptafiio posteriores serem superiores aos custos de inactividade 

inicial da capacidade instalada ate que a procura atingisse o limiar desejado. 124 

123 A curva de capacidade e cresceme e.desoantinua, oorr~ os pmtos de descmtinuidade a event.uais reinvestimentos de 
adaptayiio, sempre pouco importantes quando comparados com os necessarios na situayiio. 

124 Moene, K. (1984). 



104 

- A incerteza e os riscos associados a escolha da dimensao da capacidade a 

instalar passam a ser men ores. 125 

- Os custos de trabalho podem tambem considerar-se que tenderao a ser 

reduzidos com a automa~ao, nomeadamente no que conceme a necessidade de recurso 

ao trabalho alem das horas normais, com consequente agravamento nos custos totais. 

- Os custos de capital sao menores e a taxa de lucro superior porque com um 

mesmo stock de capital incorporando tecnologias flexiveis, e possivel obter durante mais 

tempo uma maior quantidade de produ~ao. 0 processo de obsolescencia e mais Iento e o 

nivel de utiliza~ao superior do que com urn stock de capital incorporando tecnologias 

especificas. 

- A redu~ao do tempo que medeia entre a concep~ao e a coloca~ao a venda do 

produto, entre a encomenda e a entrega do produto, permite tambem ganhos financeiros 

e de mercado. 

11.3.4. Dimensao da Empresa, Poder de Mercado, Economias de Escala e 

Estrategia de Barreira a Entrada 

11.3.4.1. A dimensao das empresas e as economias de escala- Efeitos da dimensao 

sobre os niveis de utiliza~ao 

As economias de escala impoem uma dimensao minima eficiente as unidades 

produtivas o que, face ao mercado existente, pode corresponder a uma elevada 

concentra~ao, que por sua vez se mantem e refor~a com as barreiras a entrada. 

A dimensao das empresas influencia o nivel de utiliza~ao da capacidade produtiva 

de varias formas e em sentidos diferentes. Por isso, apenas perante uma situa~ao 

concreta se pode tentar determinar a resultante dessa dupla influencia. Alem disso, como 

125 Moene, K. (1984); Berg, S. (1987). 
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a dimensao se encontra associada a fen6menos que tambem exercem influencia directa 

sobre o nivel de utiliza~ao, como sejam a combina~ao factorial, o grau de concorrencia 

sectorial, as barreiras a entrada, as economias de escala e as indivisibilidades tecnicas, e 

dificil avaliar qual a influencia efectivamente exercida pela dimensao, ceteris paribus. 

A interliga~ao entre dimensao e nivel de utiliza~ao traduz-se, por exemplo, no 

facto da fusao das empresas126 e o grau de concentra~ao das industrias, ou a dimensao 

minima eficiente127, poderem ser analisadas na perspectiva da dimensao e da capacidade 

6ptimas. 

Os aspectos que contribuem para que o nivel de utiliza~ao da capacidade 

produtiva varie no mesmo sentido que a dimensao sao os seguintes: 

a) as empresas maiores e com mais trabalhadores podem introduzir mais 

facilmente inova~oes na organiza~ao do trabalho (tumos, partilha do posto de trabalho, 

etc.); 

b) as empresas de maior dimensao empregam geralmente processos produtivos 

mais intensivos em capital128 porque e dificil as pequenas empresas investir em tecnologia 

pesada com maiores indivisibilidades e economias de escala; 

c) com o aumento da dimensao econ6mica ( avaliada pelo volume de vendas ou 

da produ~ao) e possivel a empresa uni ou multiestabelecimento laborar a escala ideal129; 

d) outros fen6menos associados as grandes empresas que propiciam maiores 

niveis de utiliza~ao sao: a maior standartiza~ao dos produtos130, a possibilidade de 

subcontrata~ao a outras empresas, uma gestao mais flexivel dos stocks, e meios mais 

126 Broussole, C. (1989). 
127 Willmore, L. (1989). 
128 Bourlange, D. Cette, G. CremeJ", G. e Taddei, D. ( 1990), p.72. 
129 Willmore, L. (1989); Lyoos, B. (1988). 
130 A standartiZOfiiO dos produtos tanto pode ser vista como facilitando a utiliza~o plena da capacidade como oontribuindo para a 
subutiliza~o. 
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desenvolvidos de previsao da evolu9ao conjuntural e portanto da planificayao da 

produ9ao. 

Os fen6menos que influem para que o nivel de utilizayao varie inversamente com 

a dimensao sao: 

a) as pequenas empresas praticam menores salarios, logo suportam custos de 

tempo de trabalho em horas extraordinarias menores e tern maior possibilidade de 

recurso ao trabalho atipico; 

b) como o poder negocial dos trabalhadores e geralmente maior nas grandes 

empresas, e maior a diferen9a entre os salarios que remuneram o tempo de trabalho 

normal e os que remuneram o tempo de trabalho extraordinario e o trabalho por tumos; 

c) as empresas maiores situam-se geralmente em sectores on de o grau de 

concentrayao e maior, e esta gera excesso de capacidade. 131 

11.3.4.1.1. Economias de escala e dimensio eficiente 

As economias de escala132 (S) podem ser definidas com base na rela9ao existente 

entre o custo medio e o custo marginal (S= AC/MC). Conforme S seja maior, igual ou 

inferior a unidade, assim se afirma que existem economias de escala, sao nulas ou 

existem deseconomias de escala. 

As rela9oes entre as escalas produtivas e os custos (medios e marginais) podem 

apresentar-se de varias formas (Figuras 18A-II a 18C-11). 

No primeiro caso (Figura 18A - II) os custos marginais permanecem constantes 

para qualquer escala produtiva, podendo a fun9ao custo ser representada por 

C(q)=F+cq, com q>O e F representando os custos fixos, a curva de custos medios 

131 Kuenne. R. ( 1967). 
132 Em Gold, B. (1981) uma excelente discusslio dos conceitos de economia de escala. Sobre as eoonomias de escala e a dimensao 
Optima entre outros: Hall, R.E. (1986); Cette, G. e Godin. C. (1992); Sherer, F. e Ross, D. (1990 ); Clarke, R. (1993); Rosegger, G. 
(1986 ); Sdunalensee, R. e Willig, R. (1988). 
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apresenta a forma de L. No segundo caso, o custo medio reduz-se ate alcanyar a escala 

mais eficiente, subindo para escalas produtivas superiores. Neste caso a funyao custo 

pode ser representada por C(q)=F+at/. Finalmente, a terceira situayao, talvez a .mais 

realista, corresponde a uma curva de custos medios em U achatado em que os custos 

medios e marginais estabilizam num intervale qmin -qmax , existindo assim varias escalas 

igualmente eficientes. 133 

Figuras 18A- ll, 18B - ll e 18C - ll 

Curvas de Custos Medios e Custos Marginais 

q MES q 
q* 

Fonte: Tirole (1989), p.19. (Adapt.) 

q 

As econornias de escala podem ocorrer por exemplo ao nivel da produyao, do 

transporte, da investigayao ou da distribuiyao, 134 e num ambito que vai das unidades de 

processamento ao estabelecimento e a empresa. 

A operacionaliza£ao do conceito de econornias de escala exige a selecyao da 

variavel de avaliayao da escalS!, sendo o produto a mais frequente e para alguns a unica 

variavel adequada. 135 

133 Esta e tambem a interpreta9llo que parece adequar-se melhor aos resuhados obtidos pelo inquerito direl1o (ICPIA), a analisar no 
Capitulo IV. 
134 Carlton, D. e Perloft: J. (1989), p.42-52, exemplifica a dimtmiio Optima com um estudo de caso no seaor de laaicinios. 
135 Gold, B. (1981). 
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As economias de escala possuem multiplas causas: resultam dos custos de 

arranque de urn estabelecimento, da especializayao das tarefas, da realizayao de 

opera~es produtivas em paralelo, das caracteristicas fisicas e da manutenyao de 

existencias. 136 

As economias de escala, a dimensao da empresa e o grau de concentracao sao 

tres fen6menos que se encontram fortemente associados. Economias de escala ocorrem 

quando o custo de produyao de urn bern diminui a medida que aumenta a quantidade 

produzida desse bern, portanto, o aproveitamento das economias de escala influencia a 

dimensao da empresa137 e a dimensao desta em relayao com o nivel de procura tern 

consequencias sobre a estrutura de mercado. 

As economias de escala podem ser interpretadas como impondo uma dimensao 

minima ( escala minima eficiente - EME) a empresa, podendo ou nao ser essa dimensao a 

unica eficiente, tal como as deseconomias de escala imporao uma dimensao maxima. 

Num sector de actividade a escala optima de produ£aO seni o nivel de produto 

correspondente ao esgotamento de todas as economias de escala conhecidas. 

Os custos a considerar para a definiyao da escala minima eficiente deverao ser os 

custos de curto e de Iongo prazoY8A curva envolvente ou envelope, correspondente a 
uniao dos valores minimos das curvas de curto prazo e a contabilizayao desses custos 

constitui uma questao complexa. 139 Por exemplo, os custos a considerar para determinar 

a escala eficiente dependem entre outros factores do nivel de utiliza£ao da capacidade, 

do ritmo de laborayao e da adaptayao a diferentes niveis de produyao. Ou seja, a escala 

eficiente para o mesmo equipamento instalado pode variar, caso se modifique a 

utilizayao e o ritmo de laborayao, o que e particularmente importante no caso em que 

136 Carlton, D. e Perlofl: J. (1989). 
137 As economias de escala podan ser exploradas fora da ernpresa, por exemplo, atraves de acordos com outras artidades juridicamente 
independentes da empresa. Tirole, J. (1989), p.l6-20. 
138 Carlton, D. e Perlofl: J. ( 1989)), p. 37-42. Os pontos Q correspondem il escala Optima e q* a escala sub6ptima. 
139 A pr6pria distin9iio entre o curto e Iongo prazo e tambem complexa, porque o que existe e "urn Continiuum de prazos, com 
possibilidades de ajustamento crescentes a medida que o prazo aumenta". Ca-lton, D. e Perloff, J. (1989)), p. 36. 
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existam oscilayoes na produyao. Como salientou G. Stigler, pioneiro da discussao entre 

flexibilidade e eficiencia, os empresanos em sectores onde as flutuayoes sao significativas 

e frequentes devem esforyar-se por assegurar a flexibilidade dos seus processos, embora 

a flexibilidade tenha urn custos.I40Por exemplo, como e ilustrado na Figura 19-II, a 

unidade produtiva 1 que produz X numa semana tern menores custos que a unidade de 

produr;iio 2 cuja tecnologia escolhida permite produzir com custos aproximados numa 

semana uma quantidade de produto que pode variar entre X/2 e 2X. 

Figura 19 - ll - Flexibilidade Tecnologica, escala produtiva e 

custos medios 

Produt;io 

Fonte: Stigler, G. (1939; Moene, K. (1984), p.163. 

0 nivel de utiliza~ao da capacidade global de urn sector de actividade e das 

empresas podem relacionar-se, considerando que a restri~io de capacidade constitui 

urn caso extremo de rendimentos decrescentes a escala .como ilustrado na (Eigura 20C

II) em que o nivel q ; de plena capacidade tern associado urn custo marginal de produyao 

infinito. 

140Stigler, J. (1939), p.310-3ll, citadopor Moene, K. (1984), p.163. 
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Seja urn caso de duop6lio em que a Empresa 1 possui se encontra racionada pel a 

capacidade fisica141 e ao pre~o que iguala os custos marginais, p= C 'i (Si(p)), a oferta e 
insuficiente para satisfazer a procura. 0 equilibria entre a oferta e a procura pode ser 

efectuado pela regra de racionamento de eficiencia, pela regra de racionamento da 

proporcionalidade ou entia os compradores ficam em fila de espera. 142 Cada uma dessas 

tres situa~oes tern efeitos diferentes sabre o nivel de utiliza~io da capacidade produtiva 

de cada uma das empresas e do sector. 

Figura 20A,B,C - II - Restri~ao de Capacidade e 

custos marginais 

Fonte:Tirole, J. (1989)p.212. 

i P l c·,~ 

t=:~ 
qi 

Rendimwtos 
constantes 
a escala 

S,(p) qi 
Rendimwtos 

decrescentes 
a escala 

q i qi 
Restri~o de Capacidade 

No caso da regra de racionamento de eficiencia, como para aquele o nivel de 

pre~os da Empresa 1 .ql=(Si (pl) < D (pl)} parte da procura s6 pode ser satisfeita pela 

Empresa 2. A_primeira empresa teni a capacidade plenamente utilizada e a segunda 

experimentani subutiliza£iO e satisfara a procura residual a urn pre~o superior p2. Ou 

seja, a procura diri_gida a empresa 2 e D2(p2) = { Do(p2) - ql} se D(p2) > ql e nula 

noutras situa~oes. 143 

141 A restri~o de capacidade, tal oomo a diferencia~o constituem formas de atenuar a conoorrencia pelos pfe90S. Tirole, J. (1989). 
142 No caso da listaileespera deve relacionar-se o valor-do bern com<> valor-do tempo para o eomprador. Bresnahan,-T.F. e Ramey, V. 
(1993). 
143 Tirole, J. (1989), p. 213. 
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Outra regra de racionamento, a da proporcionalidade, corresponderia a dividir a 

procura existente igualmente pelas duas empresas e neste caso poderia ocorrer 

subutiliza£ao em todas etas. 

A ocorrencia de economias de escala faz com que, para cada sector de actividade 

como foi referido, exista uma escala minima eficiente que pode ou nao ser a unica 

dependendo da forma da curva de custos em U ou em L, por exemplo. A escala minima 

eficiente144 e os excessos de capacidade relacionam-se. 145 Por exemplo: 

a) Se uma unidade produtiva se encontra a laborar abaixo da EME, portanto a 

urn nivel ineficiente, tendeni a apresentar uma taxa de utiliza~ao baixa pelas condi~oes de 

custo serem mais desfavoniveis. 

b) Se uma empresa possuir uma capacidade instalada e portanto uma produ~ao 

potencial na acep~ao tecnica acima da EME, tendera tambem a exibir uma taxa de 

utiliza~ao produtiva baixa. Assim, no caso das empresas maiores, existira uma tendencia 

para a empresa ser fraccionada por diferentes estabelecimentos para que em cada urn 

deles seja possivel ser alcan~ada a dimensao ideal podendo assim, cada urn operar a 

niveis que assegurem condi~oes de custo mais favoniveis. 

c) Finalmente, o nivel de utiliza~ao da capacidade faz variar os custos (custos de 

inactividade) e portanto a propria escala eficiente, aspecto que e particularmente 

importante para determinar a capacidade optima no caso de actividades com produ~oes 

sazonrus. 

Portanto, as decisoes guanto a capacidade devem ser analisadas num contexto 

estatico e num contexto dinamico. 

144 El\.ffi (Escala Minima Eficiente) ou MES de Minimum Efficient Scale. Em Tirole, J. (1989), p. 19 "most efficiente scale", em 
Sherer e Ross ( 1990), p.l 03 Minimum Efficient Scale. 
145 Willmore L. ( 1989); Lyons, B. ( 1988). 
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ll.3.4.2. Concentra~io, Poder de Mercado e Inova~io de Produtos 

A relayao entre concentrayao e excesso de capacidade desenvolve-se em dois 

sentidos: 

a) Por urn lado, na linha de pensamento de Chamberlin, nos sectores onde existe 

concorrencia monopolistica deveria ocorrer excesso de capacidade, entendido como a 

situayao correspondente a empresa realizar urn nivel de produyao inferior ao que 

assegura o custo minimo de Iongo prazo. 146 

0 proprio excesso de capacidade constitui uma barreira a entrada, ou seJa, e 

usado deliberada e estrategicamente pelas empresas ja instaladas num sector para 

desincentivar a entrada de novas empresas nesse mesmo sector. 

Analises empiricas desenvolvidas oeste dominio testam relayoes positivas entre o 

excesso de capacidade e o grau de concentrayao sendo este por vezes tambem usado 

como variavel aproximativa das barreiras a entrada. 147 

b) No entanto, pelo facto de nos sectores com maior concentrayao os produtores 

terem urn dominio superior sobre a procura, ou seja, deterem poder de mercado e no 

caso da concorrencia monopolistica terem fidelizado urn segmento dentro desse mercado 

a custa da diferenciayao, as empresas desse sector tern maior capacidade para reagir a 

choques negativos da procura148, atraves, por exemplo, da inovayao ou da reduyao da 

margem de lucro. 

Na linha da abordagem do excesso de capacidade em relayao a estrutura do 

mercado, destaca-se a concepc;ao de Marris, 14!1tlm dos autores de referencia no dominio 

146 Chambeclin, E. (1938); Porter, M (1980), p.331 e 332; Willmore L (1989). 
147 Um ensaio empirico efectuado para oo EUA wnciui que o grau de~ eo factor com maior podec explicativo da utiliza~o 
da capacidade, Esposito, F. e Esposito, L (1974). Lielxmlann, M. (1987) nio encontra suporte empirico forte para o excesso de 
capacidade enquanto baJTeira a entrada. 
148 Hall, R. (1991). 
149 Marris, R. (1991). 
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do estudo da utiliza~ao da capacidade produtivauo. Segundo ele o teorema do excesso 

de capacidade "que emergiu imediatamente e directamente da literatura inicial da 

concorrencia imperfeita no inicio da decada de 30, foi bastante discutido nos vinte anos 

seguintes e caiu em desuso durante o renascimento neochissico esta agora a ser 

redescoberto no M.I. T. "1s1 

0 modelo proposto por Marris e urn modelo macroecon6mico assente em 

elementos microecon6micos de concorrencia imperfeita. Esse modelo, supoe uma 

rela~ao entre o crescimento macroecon6mico a entrada de novos produtos e o excesso 

de capacidade (algumas das rela~oes do modelo resumidas na Figura 21-11) e nele o 

autor pretende "juntar a teoria do crescimento e diversificayao das empresas com a teoria 

do crescimento macroecon6mico"m 

Figura 21 - II - Diversifica~ao e crescimento economico 

Crescimento 
Econ6mico 

gy 

I(+) 

Fonte: Marris, R. (1991), p. 161-166, Figuras 3.7.Ae 3.7.B.(Adapt.). 

(+) 

(+) I&D 

Baseado nesta concepyao da relayao entre a diversificayao da produyao e do 

excesso de capacidade num contexto dinamico pode ser abordado de urn modo 

relativamente inovador. 

150 Marris, R. ( 1964) The Economics of Capital UtiliZation :A report on multiple shift working, Cambridge University Press. 
151Marris, R. (1991), p.16l. 
152 Marris, R. ( 1991 ). 
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Aquele autor distingue os tipos de organiza9ao de mercado de urn modo em que 

o produto assume particular importancia, 153 pois ao contrario de centrar a amilise 

microecon6mica nas empresas centra nos produtos. Por exemplo, se os lucros sao baixos 

no Iongo prazo, em concorrencia perfeita segundo a abordagem tradicional as empresas 

sao encerradas, e a oferta global diminui, mas, em concorrencia imperfeita, segundo esta 

nova abordagem 0 efeito e 0 desaparecimento de urn produto. 

Tambem distingue dois tipos de unidades produtivas.., as quase-empresas154 e as 
empresas o que coloca a questao do "excesso de capacidade" numa 6ptica particular, 

porque ao nivel das empresas sao tomadas as decisoes (por exemplo, a introduyao de 

produtos) e sao recebidos os lucros, e ao nivel das quase-empresas sao produzidos os 

produtos, considerando que a criacao de uma guase-empresa corresponde a cria9ao de 

urn novo produto, entao uma empresa no seu processo de expansao vai lanyando novos 

produtos, ou seja, quase-empresas. Sendo assim, os desvios da procura por preferencia 

por novos produtos nao se dirigem as empresas concorrentes mas antes a propria 

empresa, pelo que, no col_!junto, essa empresa pode continuar a deter o nivel de procura 

anterior a modificayaO nas preferencias dos compradores. A elasticidade da procura e 

portanto essencial na dimensao assumida pelo excesso de capacidade. 

Se as empresas crescerem tao rapidamente quanto a economia, haveni procura 

para os novos produtos, ou seja para a produyao das quase-empresas. Contudo, se as 

empresas crescerem mais rapidamente que a economia, ou seja, se a taxa de crescimento 

de novos produtos for superior ao crescimento da economia (gNP>gy) a probabilidade 

da introduyao de inovayoes de produtos originar subutilizayao da capacidade produtiva e 

maior.lss 

153 No ponto II.4.2.2. apn:senta-se a visiio de Chamberlin relativamente ao produto enquanto variavel ecoo6mica. 
154 Conceito similar ao de estabelecimento t.ariprodutor. 
155 0 Inguerito Pilato detectou nwnerosas situa9i)es em que a tentativa de ~o de novos produtos teve oonsequencias negativas 
sobre 0 nivel de utiliza91o da capacidade produtiva devido a rna aceita91o dos produtos por parte dos OIKISUIIIidores. As causas indicadas 
para essa situa9io foram fi.mdamentalmente associadas a uma inova9io demasiado precoce face a situa9io do mercado. 0 ICPIA 
tambem apurou que essa causa afettou cen:a de 1/5 dos estabelecimmt.os que tivenm subutiliza98o. 
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ll.3.4.3. Subutiliza~io estrategica - Excesso de capacidade como barreira a 
entrada1S6 

A subutiliza£ao estrategica pode estar associada a constituiyao de barreiras a 
entradam, a suprir picos regulares e portanto previsiveis da procura ou de disponibilidade 

de materias primas, ou a evitar posteriores custos de ajustamento. Iss 

As empresas no seu processo expans1vo podem quer aumentar as vendas do 

mesmo produto ou produtos quer diversificar a produ£ao, e em ambos os casos originam 

o crescimento potencial da economia. 

Como o incentivo que as empresas tern para promover essa expansao e a taxa de 

lucro, e no caso da concorrencia imperfeita, para a mesma oferta quanto maior for a 

elasticidade da procura maior sera a rendibilidade da empresa, a introdu£ao de novos 

produtos desempenha assim urn papel fundamental se aumentar a elasticidade da 

procura. No entanto, a relayao entre a entrada de novos produtos e a elasticidade da 

procura nao e, necessariamente positiva, como assinala Marris.1s9 

A cria£aO de novos produtos pode ter dois efeitos opostos sobre o excesso de 

capacidade: por urn lado contribui para a existencia de uma escala ineficiente gerando 

excesso de capacidade (no sentido chamberliniano) por outro, se aumentar a elasticidade 

da procura atenua indirectamente o excesso de capacidade eventualmente gerado. Ora, 

taxa de lucro, que orienta o processo de crescimento e de introduyao de novos produtos 

aumenta com o aumento da elasticidade da procura mas diminui com o excesso de 

IS6 Davies.. S. e Lyons, B. (1988); Liebermann, M (1987). 
157 Davies, S. e Lyons, B. (1988) apresentam o papel das economias de escala e do excesso de capacidade como barreiras a entrada. 
Indicam ainda alguns resultados e metodologias dos trabaUtos empirioos sobre barreiras a entrada. Davies, S. e Lyons, B. (1988) p.37-
56. 
ISS Os custos de ajustamento podem se definidos do seguinte modo: a quantidade a produzir e escolliida procurando maximizar 
(f)! {p(t)q(t)- qq(t),q')}e-rtdt, onde qq(t)) e q' corresponde aos custos de ajustatm'llto de q1 para q2. Lucas, R. (1967), p.63;Carhon e 
Perlotf ( 1989 ). 

159 Marris, R. (1991), p.l66., Figura 3.7.8. 
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capacidade. Se a taxa de lucro for considerada incentivadora do crescimento do 

potencial produtivo da economia e da introdu~ao de novos produtos, origina 

investimento material (I) e imaterial (I&D. 160 

A hip6tese de Marris de a entrada liquida de produtos (taxa de crescimento de 

produtos - taxa de crescimento da economia) gerar urn excesso de capacidade enquadra

se noutras ja anteriormente formuladas de rela~ao entre a escala minima eficiente e a 

perda de economias de escala resultante da introdu~ao de diferentes produtos. e as 

modifica~oes na elasticidade da procura ja tinha sido tambem salientada por Chamberlin 

no modelo de concorrencia oligopolistica. 

Sao varias as formas de apresentar o conceito de barreiras a entrada. Sendo uma 

barreira a entrada algo que uma empresa que entra num determinado ramo tern que 

suportar, mas que nao tern o mesmo custo para uma empresa que ja se encontra 

instalada161, o excesso de capacidade pode ser interpretado como uma barreira a entrada 

pois constitui como que uma reserva de potencial produtivo detida pelas empresas ja 

instaladas que dissuade as empresas candidatas a entrar, porque estas, para produzir 

teriam que incorrer num custo maior que as ja instaladas. Os custos de inactividade do 

equipamento suportados pelas empresas ja instaladas e incomparavelmente menor que o 

custo dos pr6prios equipamentos a despender pelas empresas candidatas. 

Uma outra forma de caracterizar uma barreira a entrada, segundo Bain, e algum 

fen6meno ou comportamento que permite as empresas ja instaladas num determinado 

ramo de actividade fazer subir os pre~os acima do pre~o de concorrencia perfeita, sem 

que sejam atraidas novas empresas a esse ramo de actividade. 162 Tambem Stigler destaca 

160 A associa~o que e estabelecida mtre as aaividades de I & D e a aia~o denovos produtos, i~orando o papel desempenhado pelos 
gastos em publicidade e afms e mais limitativa que a diferencia~o proposta por Olamberlin. 
l6l Baumol, W. e Willig.R. (1981), p.408. 
162 Bain, J. (1956), p.J. 
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nas barreiras a entrada o custo em que uma empresa deve incorrer quando pretende 

entrar num sector. 163 

Outra defini~a0 e a que COnsidera COmO barreiraS a entrada todas II as limita~QeS a 
entrada socialmente indesejaveis que sao atribuidas a protec~ao das empresas 

possuidoras de recursos no ramo de actividade". 164 

Para a presente investiga~ao, que pretende analisar os efeitos da diferencia~ao de 

produtos sobre a utiliza~ao da capacidade, merece especial destaque o facto da teoria da 

organiza~ao industrial considerar normalmente que a diferencia~ao e o excesso de 

capacidade sao dois fen6menos determinados pelo comportamento estrategico da 

empresa e que podem constituir barreiras a entrada. 

Se a diferencia~ao for uma forma de atenuar o excesso de capacidade, entao 

talvez se compreenda porque razao o excesso de capacidade tenha sido ate agora tao 

dificil de provar empiricamente enquanto barreira a entrada. 

Para Baumol, Panzar e Willig165 sao os custos irrecupeniveis166, e nao as 

economias de escala, que criam as barreiras a entrada e o poder de monop6lio. Esta 

perspectiva permite compreender o papel essencial do excesso de capacidade detido 

pelas empresas ja instaladas como dissuasor da entrada. Enquanto para estas se trata 

apenas de custos variaveis para as novas trata-se de custos variaveis e fixos. Embora os 

custos fixos sejam importantes para as barreiras a entrada, existem segundo aqueles 

autores tres diferen~as importantes entre os custos fixos e as barreiras a entrada: 

a) ao contrario dos custos fixos, as barreiras a entrada conduzem a 

comportamentos inconsistentes com o 6ptimo; 

163 Stigh?t", G. J. (1968), p.67. 
164 Von Weizsadter, C. (1980), p.400 citado por Davies, S. e Lyons, 8.(1988). 
165 Baumol, W. Panzar, J. e Willig. R. (1982). 
166 Do ingles sunk costs, por vezes traduzido por "custos afundados". 
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b) associado a barreira a entrada nao estao necessariamente os custos fixos mas 

antes o trayado da curva de custos que depende dos niveis de produ~ao das empresas 

que entram; 

c) portanto, o nivel de custos de entrada a suportar por uma empresa que 

pretende laborar num determinado sector de actividade depende do comportamento das 

empresas ja instaladas, nomeadamente das despesas de publicidade. da expansao de 

procura/capacidade ou de elementos legais. 167 

Portanto, o excesso de capacidade enquanto barreira a entrada pode ser 

neutralizado caso se esteja em presenya de urn mercado em expansao, porque deste 

modo o excesso de capacidade das empresas ja instaladas pode nao ser suficientemente 

dissuassor. 

De entre as abordagens de barreiras a entrada destacam-se o excesso de 

capacidade e a proliferayao de produtos desenvolvida por Spence. 168 A teoria do preyo 

limite relaciona a barreira a entrada com o excesso de capacidade. Resumidamente, 

supondo que existem duas empresas (uma instalada e outra que pretende entrar no 

sector) a candidata a entrada considera a produyao da instalada como o referencial para a 

sua futura produyao. A empresa instalada aproveita as expectativas da que pretende 

entrar, actuando como urn lider de Stackelberg e escolhe o nivel de produyao g! de 

modo a que qualquer que seja o nivel de produyao y>O que a empresa candidata 

produza, a totalidade do ramo ql+y gera preyOS que nao cobrem OS CUStOS medios. 169 

167 Baumol, W. e Willig. R. (1981), p.416 e417.(sublinhados nossos) 
168 Spence, AM (1977) e Spence, AM (1980) em Clarke, R. (1993). 
169 Lyons, B. (1988). 



119 

ll.4. Utiliza~io da capacidade, diferencia~io de produtos e diversifica~io de 

actividades 

ll.4.1. Introdu~io 

A diferenciayao de produtos assume actualmente uma importancia te6rica e 

pnitica crescente quer na perspectiva microecon6mica dos consumidores170 e das 

empresas171 quer na perspectiva macroecon6mica no curto prazo ou no Iongo prazo. 172 0 

comportamento dos agentes econ6micos tende a manter ou aumentar a variedade de 

produtos. As empresas podem aumentar os lucros, reforyar o poder de mercado ou 

utilizar mais eficientemente a capacidade instalada produzindo novos produtos. Os 

consumidores porque diferem entre si quanto aos criterios valorativos dos varios 

atributos ou caracteristicas dos bens, beneficiam com a diferenciayao, que aumenta o 

nivel de utilidade. 

Ja nos autores classicos se encontra uma relayao entre a diversificayao do 

consumo e o proprio processo de crescimento. Adam Smith indicou a dimensao do 

est6mago humano como urn limite ao consumo alimentar, ao contrario de outros 

consumos que poderiam aumentar de modo praticamente ilimitado173 e David Ricardo 

destacou que o salario natural, integrando elementos culturais e hist6ricos seria diferente 

em cada pais e tenderia a aumentar com o tempo, entre outros motivos, porque as 

· aspiray6es dos individuos evoluiam no sentido de urn melhor e maior consumo. 174 

0 progresso do conhecimento econ6mico no dominio da diferenciayao de 

produtos apresenta varias etapas : 

170 Dixit, Ae Stiglitz,J.(l977). 
171 Bayley ,E. e Friedlandea'. A (1982); Lancaster, K (1979); Branda', J. eEatm, J. (1984); Spence, M (1976). 
172 Oulton, N. (1994). 
173 Smith. A (1776). 
174 Ricardo, D. (1817), p.107. Por exemplo, "urn trabalhador ingles oonsidea'aria o seu salario abaixo do seu PJ'e90 naturale insuficiente 
para sustentar uma familia se com ele niio pudesse oomprar seniio batatas para a sua alimenta4tiio nem viver numa habita4tiio que nio 
passasse duma ch~ de lama", mas os trabalhadores de outros paises oonsidet'ariam esses hens suficientes. 
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No modelo Chamberliniano de concorrencia oligopolistica desenvolvido na 

decada de 30 analisa-se o papel da diferenciayao de produtos que toma possivel que 

varias empresas mono-produtorasm pertencendo ao mesmo grupo de actividade 

(sector), ou seja, produzindo produtos similares mas nao iguais, concorram entre si sern 

que, na situayao de equilibria alcanyada, exista igualdade entre o preyo e o custo 

minimo, produzindo assim cada uma dessas empresas a urn nivel inferior a capacidade 

produtiva nelas instalada, gerando-se deste modo urn excesso de capacidade que 

corresponde a uma situayao de ineficiencia. 176 

Outro contribute de Chamberlin indissochivel do primeiro, e o destaque atribuido 

ao produto enquanto variavel economica117, porque, segundo ele enquanto a teoria 

econ6mica estivesse apenas centrada na relayao guantidade-pre9o ignorando aspectos 

como as caracteristicas do produto e a publicidade, nao poderia fomecer respostas 

completas aos problemas econ6micos. 178 A par do trabalho de Chamberlin destacar-se 

ainda o de Hotelling que apresenta analogias com aquele emborca de particular realce a 
questao da localizayao179 enquanto elemento de diferenciayao. 

A analise das caracteristicas, ou dos atributos, desenvolvida nos anos 60, da 

qual se destaca o rnodelo de Lancaster180 que estuda o posicionamento das empresas e da 

procura no espayo de caracteristicas do produto, corresponde a uma nova etapa do 

pensamento econ6mico sobre a diferenciayao. Esta abordagern assenta no pressuposto 

de que os produtos possuem determinados atributos ou caracteristicas pr6prios e que 

cada consumidor pondera essas caracteristicas de diferentes modos, encontrando-se 

"mais perto" ou "rnais distante" de umas e "sendo indiferentes" a outras. Esta analise, 

175 Kaldor salienta que o raciocinio de Chamberlin pode ser alargado com a inclusao de empresas multiprodutoras, sem que com isso 
sejam afectadas as conclus5es fimdamentais. Kaldor,N. (1935). 
176 A correcta avalia,.ao da ineficiencia deve 1evar em cmsidera,.ao o aumento de ut.ilidade do consumidor resuh.an1e da difecencia~o. 
111 Chamberlin, E. (1954). 
178 Chamberlin, E. (1953). Na analise do processo de aescimento maaoecoo6mioo em Schumpaer, J.(1934) encontra-se presente a 
importancia das inova~ nomeadamente da inova~o de produtos, mas constitui uma excep,.ao a importancia atribuida a 
diferencia~o de produtos na teoria econ6mica. 
179 Este autor desenvolve o principia da diferenciac!lo minima. Hotelling. H. (1929).Em Pontes, J. P. (1987) uma apresenta,.ao do 
modelo de Hotelling. 
180 Lancaster, K.(l966). 
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que introduz a qualidade do produto de modo mais amplo do que e efectuado no 

modelo de Hotelling, onde o atributo localiza~io era a caracteristica essencial, constitui 

uma amilise altemativa a ahordagem tradicional da procura pela elasticidade procura

pre~o e continua actualmente a representar uma referencia para a modelizayao da 

variedade de produtos. 

0 modelo de Dixit e Stiglitz181 permite analisar, no caso da concorrencia 

monopolistica, como e que a soluyao de mercado corresponde a urn 6ptimo social em 

termos de quantidades e qualidades de produtos. 0 modelo destes dois autores, que se 

insere na tradiyao chamherliniana, analisa a situa~ao em que os hens de urn sector ou 

grupo de actividade sao hens suhstitutos entre eles mas fracos suhstitutos em relayao aos 

restantes. A distoryao na afectayao de factores produtivos, de que a suhutiliza9ao da 

capacidade produtiva pode ser expressao, tern que ser avaliada tendo em conta a 

variedade de produtos e consequentemente o nivel de utilidade associado a cada urn 

deles. Na considera9ao do 6ptimo social e tido em conta tambem o excedente do 

consumidor e a diversidade optima da produ~io correspondente ao numero 6ptimo de 

empresas monoprodutoras dependendo das funyoes custo e procura. 

Uma terceira etapa na analise econ6mica da diferenciayao de produtos regista-se 

no quadro da abordagem microecon6mica das empresas multiproduto na decada de 70 

encetada por Panzar e Willig182 e mais tarde desenvolvida em Baumol, Panzar e Willig. 183 

Ate entao, assumia-se como hipotese que a produtos diferentes correspondiam empresas 

diferentes. Com a introduyao da analise da empresa multiproduto, a quantidade 

produzida por cada empresa passa a estar associada a uma determinada combina~io de 

produtos, que sendo considerada como variavel e end6gena ohriga a modificay6es 

profundas na teoria da empresa. E neste contexto que sao conceptualizadas pela 

primeira vez as economias de variedade ou economias de gama por Panzar e Willig 

181 Dixit, A e Stiglitz, J. (1979). 
182 Panzar, J. e Willig, R. (1975). 
183 Baumol, W., Panzar, J. e Willig, R. (1982). 
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em 1975184, que mergulham as suas raizes te6ricas em concep~oes anteriores, 

fundamentalmente as teorias da produ~ao conjunta e dos factores repartiveis ou 

partilhaveis. 

De facto, ja nos anos 30 J. R. Hicks apresentava assim a questao da 

multiprodu~ao: "Quase todas as empresas produzem uma gama consideravel de 

diferentes produtos. Isso acontece porque podem ser ganhar economias devido a 
produ9ao conjunt~ essas economias consistem essencialmente no facto de que diferentes 

produtos exigem o mesmo tipo de supervisionamento". 185 E nos anos 50, E.Clemens 

afirmava : '~ urn Iugar comum da pratica empresarial que os gestores da produ~ao e das 

vendas trabalham em conjunto para desenvolverem novos produtos que possam ser 

produzidos com a capacidade inactiva da empresa ... 0 que uma empresa tern para vender 

nao e urn produto. ou mesmo uma linha de produtos. mas antes a sua capacidade para 

produzir". 186 

A determinayao end6gena da estrutura industrial de urn sector ligada a 
diferenciayao da produyao assente na ideia de mercados contestaveis e desenvolvida 

por Baumol, Panzar e Willig. 187 

Desde os anos oitenta tem-se intensificado os estudos sobre a relayao entre a 

diferencia~ao de produtos e as estruturas de mercado188, e sobre determinayao da 

variedade optima de produtos, bern como a concorrencia para alem dos pre~os tern 

184 Panzar. J. e Willig, R. (1975). 
185 Hicks, J.R. (1935), p.372 citado por Baumol, W., Panzar, J. e Willig, R. (1982), p.11.(sublinhados nossos). 
186 Clemens, E. (1931 ), p.263 citado por Baumol, W., Panzar, J. e Willig, R. (1982), p. 77. (sublinhados nossos). 
187 Baumol, W., Panzar, J. e Willig, R. (1982). Os inen:ados contestaveis caraaerizam-se pela livre entrada e saida, as empresas que 
pretendem entrar no sedor tern disponiveis as mesmas tecnicas e procura que as empresas ja instaladas. A entrada e efectuada na 
perspediva de obter lucro e ganhar mercado a CU5la de uma descida de pr~, caso haja rea~o, as empresas saem sem custos. Ao 
contr.irio dos mercados de ooncorrencia pflfeita nos mercados oontestaveis quer as empresas ja estabelecidas quer as que pretendem 
entrar sabem que possuem poder para influenciar os pr~. Associado ao oonceito de mercado contest3vel enoontra=&e o de estnrtura 
sectorial sustentavel, uma n~o afim do oonoeito de equibbrio em concomncia perfeita. 
188 Em Lancaster, K. ( 1990) eteaua-se uma resmha de modelos assentes na variedade de produtos, que silo classificados como neo
cbamberlinianos e neo-hotellinguianos. 



123 

vindo a ganhar peso nos modelos relativos ao comportamento das empresas e nas teorias 

quanto as estrategias empresariais. 189 

No dominio das teorias do crescimento tambem se constr6em modelos que 

analisam a rela~ao entre a diferencia~ao da produ~ao e do consumo e o crescimento 

econ6mico de Iongo prazo190 sendo mesmo a diversifica9ao da produ~ao, nomeadamente 

de produtos de consumo avaliada como uma das fontes do crescimento econ6mico tao 

importante como o progresso tecnico.'91Alguns autores argumentam por isso ser 

indispensavel construir uma teoria que permita juntar a teoria da expansao e 

diversifica~ao das empresas com a teoria do crescimento macroecon6mico" .192 

As ana.Iises te6ricas e empiricas sobre a diferencia~ao da produyao, 

predominantemente desenvolvidas no ambito da microeconomia e das estrategias 

empresariais, tem-se orientado principalmente em torno de diversas questoes tais como: 

as caracteristicas de diferencia~ao dos produtos, a escolha pela empresa 

multiprodutora da estrategia optima de diferencia~ao, a relayao entre economias de 

escala e economias de variedade, a conjugayao da politica de produto da empresa 

com as restantes estrategias empresariais. As analises empiricas nestes multiplos 

dominios tornaram ainda necessario o desenvolvimento de metodologias de avalia~ao 

da diferencia~ao de produtos. 

Dos niveis de analise da questao da diferenciayaO ( 0 do consumidor, 0 da 

empresa, o do equilibrio de mercado e o do 6ptimo social193) destaca-se no presente 

estudo o nivel de analise da empresa multiprodutora. 

189 Destaque para a teoria dos jogos enquanto metodologia de analise da cooc:ortincia pelos ~ e outras fonnas de cooc:ortincia e 
para alem dos pre<jlOS. Por exemplo, C. e Rod!a (1989) apresmtam modelos de oligop6lio em que cada empresa oferece wn coojwrto 
complao de qualidades., sendo a variedade de produtos coosequencia do nmnero de empresas adivas, explicada pela entrada ou pela 
escolha de qualidades dada a estrutuni de mercado. Nwna outra linha de analise, M Porta' tambem analisa as estrategias empresariais 
de diferencia~o d produtos. Porta', M (1980). 
190 Grossman e Helpman (1991). 

191 Ouhon, N. (1994), p.384. 
192 Marris, R. (1991). 
193 Lancaster, K. (1990), p.l90; Sdunalensee, R. (1972). 
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Existe ainda quanta a diferencia~o de produtos abundante literatura na area do 

marketing e da gestao194 assim como se tern vindo progressivamente a permutar 

conhecimentos na fronteira entre a economia e a gestio quanta a este dominio como 

ilustram os trabalhos de Chamberlin, Kuenne, Koutsoyiannis, Lancaster, Porter e 

Marris.I9s 

Questoes como o equilibria e o nivel de variedade da produ~ao que lhe esta 

associado, a diferenciayao optima e o respectivo nivel de bem-estar tern para a presente 

investiga~ao urn caracter secundario quando confrontadas com os aspectos relativos a 
conceptualizayao e medida da diferencia~ao, e aos ganhos e motiva~oes da diferencia~ao 

no ambito do comportamento da empresa. As questoes centrais a destacar na presente 

analise serao: as causas da diferencia~ao de produtos e os efeitos da diferencia~ao ao 

nivel da empresa, do sector e do conjunto da economia relacionadas com o nivel de 

utilizayio da capacidade produtiva. 

Se o excesso de capacidade for entendido essencialmente como urn desvio em 

rela~ao a urn nivel 6ptimo de produ~ao, entao pode ser analisado como uma situa~ao de 

ineficiencia, e a investiga~ao devera centrar-se nessa ineficiencia e avaliar-lhe os custos 

sociais ou privados. Contudo, se o excesso de capacidade for fundamentalmente 

entendido como a resultante de varios factores ex6genos a empresa (por exemplo, 

factores tecnologicos e de insuficiencia de procura) a investiga~ao devera centrar-se 

nos meios de que a empresa dispoe e de entre eles a diferencia~ao, para aproveitar 

integralmente economias de escala e/ou para ganhar economias de variedade. 

A distin~ao fundamental entre as duas abordagens acima referidas, que nao sao 

mutuamente exclusivas, e o menor enfoque atribuido pela segunda a concorrencia 

atraves da diferencia~ao, enquanto elemento estruturador do mercado num dado ramo de 

actividade. Ou seja, investigar a razao porgue as empresas diferenciam os produtos e a 

194 Craig e Hart (1992) apresentam uma resenha da literatura de marlreting em rela9io a introdu9io denovos produtos. 
195 Chamberlin, E. (1933); Kuenne, R. (Ed.X1968); Koutsoyiarmis (1982); I .ancaster, K.(1990); Manis, R. (1991); Porter, M (1980). 
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rela£ao entre esse comportamento e o excesso de capacidade e considerado mats 

importante do que analisar se essa diferencia~ao aumenta ou diminui o bern estar social 

ou que tipos de estrutura de mercado induz. 

A natureza das tecnologias assume fundamental importancia neste quadro da 

analise da diferencia~ao de produtos e da utiliza~ao da capacidade porque uma empresa 

multiprodutora que adopte uma tecnologia flexivel pode mais rapidamente e 

eventualmente sem modifica~oes ou com pequenas altera~oes nos custos variar a 

composi~ao da produ~ao escolhendo em cada momento o composite de produ~ao que 

melhor rendibilize a capacidade produtiva instalada, se esta nao for especifica de urn 

s6 produto, mas antes adequada a produ~ao de diversos produtos. 

11.4.2. Produtos e actividades 

11.4.2.1. Conceitos196 

Diferencia~ao de produtos 

Uma das formas de definir a diferencia~ao e considerar que dois produtos sao 

diferentes quando a procura identifica neles urn conjunto de caracteristicas que sao 

similares mas nao sao iguais. 197 Os produtos sao diferenciados se a elasticidade cruzada 

da procura nao e infinita a pr~os iguais, e portanto, 0 pre~o pode, e permanece superior 

ao custo marginal. 198 

A diferencia~ao de urn produto em relayao a outro pode assim ser avaliada pela 

elasticidade da procura em relayao a cada urn deles. Esta definiyao admite que a 

diferenciayao nao resulta de caracteristicas intrinsecas ou efectivas dos bens mas antes do 

conjunto de caracteristicas que o consumidor identifica nesses bens. 

196 Cooceitos de diferencia\iio e de diversifica\iio baseados em Clarke, R (1993)- Cap.9 . Na diversifica.,ao os produtos nio sao 
substitutos. a p~o CUijunta e wn caso tipico de diversifica.,ao mas em que nio ocorre difermcia.,ao. 
197 Chamberlin, E. (1933). 
198 Tirole, J. (1989 ), p.277. 
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A separa~ao entre o que se pode designar por diferencia~io real e a 

diferencia~io aparente tern interesse na analise te6rica porque no caso da primeira sao 

as fun£oes custo e o processo produtivo associado que determina a diferen~a enquanto 

que no segundo e a avalia~ao do comprador (virtualmente ignorando a estrutura do 

processo produtivo e os custos de produ~ao) que estabelece essa diferen~a em fun~ao de 

urn conjunto de caracteristicas que identifica e valoriza de modo individual nos produtos. 

0 importante nesta segunda abordagem, nao eo que o consumidor "deveria considerar 

diferente", mas antes o que ele efectivamente "considera dife~ente", mesmo que a 

diferencia~ao possa parecer "artificial" ou o seu comportamento "irracional". 

Urn produto tambem se diz diferenciado quando, para o mesmo pre~o, a 

preferencia do consumidor e quase inehistica. Simetricamente, urn produto e homogeneo 

se para o consumidor os produtos no mercado sao substitutos perfeitos. 

A rela~ao entre produto e mercado pode tambem ser definida considerando-se 

que urn produto pode ser diferente de outro que esta no mesmo mercado ou ser tao 

diferente que ja se encontra noutro mercado. A intensidade da diferencia£aO e portanto 

essencial para considerar se dois produtos diferentes se encontram ou nao no mesmo 

mercado. 

A distin~ao entre os dois tipos de diferencia~ao, a real e a aparente, e tambem 

importante na identifica~ao dos departamentos da empresa onde a estrategia e concebida 

e na avalia~ao dos respectivos custos de diferencia~ao estando a diferencia~ao real 

geralmente associada a departamentos de I&D e a "aparente" aos departamentos 

comerciais de promo£ao e de publicidade e marketing. 199 

0 papel da publicidade em rela~ao a diferencia~ao e duplo, a publicidade pode 

aumentar a elasticidade da procura embora seja tambem facil encontrar casos em que o 

199 Na recolha direda junto de empresas alimentares registaram-se situa~ em que a ideia matriz da difen'Jicia~o, nascia nos 
departamentos comerciais sendo posteriormente desenvolvida pelo departameorto de investig;a~o. 
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inverso e verdadeiro.200A publicidade fomece informa~ao, facilita a entrada de novas 

empresas ou persuade e confunde o consumidor, criando "diferen~as que nao sao 

reais".2oJ 

As caracteristicas dos produtos que o comprador valoriza para estabelecer a 

diferencia~ao podem ser entre outras: qualidades, por exemplo, o sabor ou a textura; 

marcas; servi~os associados, por exemplo servi~os de manuten~ao e repara~ao; 

embalagem; informa~ao. As estrategias empresariais de diferencia~ao do produto, devem 

adoptar a perceps;ao da diferens;a por parte da procura como o criterio fundamental. 202 

0 conceito de varia~io de qualidade do produto que se encontra estreitamente 

associado ao da diferencia~ao de produtos pode assumir tres formas, embora "no mundo 

real as altera~oes dos produtos sejam uma mistura das tres varia~oes de qualidade"203: 

a) varia~ao vertical da qualidade que ocorre quando existem diferentes graus 

de qualidade que correspondem geralmente a diferens;as de custos, associados a 

caracteristicas fisicas ou tecnicas do produto ou de dimensao da unidade do produto; 

b) varia~ao horizontal da qualidade que se relaciona com varia~oes de 

determinadas caracteristicas do produto sem diferens;as significativas dos custos (por 

exemplo a cor, a textura, o sabor, a embalagem); 

c) varia~ao inovadora da qualidade, que nao e acompanhada necessariamente 

por aumentos nos custos e corresponde a introdu~ao de "novas qualidades que sao 

consideradas pela maioria dos consumidores ou ate por todos eles como melhores que as 

200 Tirole, J. (1989 ), p.289. 
201 Galbraith, J. K. (1967). 
202 Portee, M (1985). 
203 Koutsoyiamtis, A ( 1982). Esta tripla distin~o tern interesse mc:todologico, porque se desenvolvem modelos distintos para tratar cada 
um dos tipos de difermcia~o, embora a tenda!cia seja para modelizar simuhaneamente a variacio horizontal e vertical dos produtos 
como por exemplo em Neven e Thisse (1989). 
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anteriormente existentes na globalidade dos aspectos ou atributos de urn bem"204 e que 

tomam geralmente obsoletas as caracteristicas anteriores. 

Na teoria economica as no~oes de diferencia~io de produtos e de inova~ao de 

produtos encontram-se estreitamente relacionadas. Na ampla acep~ao shumpeteriana de 

inova~i0205, urn produto inovador distingue-se dos restantes porque e novo para 0 

consumidor, e produzido ou vendido de modo diferente, e obtido a partir de materias 

primas diferentes ou entra pela primeira vez num mercado. Todos estes aspectos 

diferenciam o produto, em rela~ao a procura ou em rela~ao as respectivas condi~oes de 

produ~ao. Tambem as motiva~oes da inova~ao sao comuns as da diferencia~ao: 

maximiza~ao de lucros, redu~ao de custos ou aumento da parcela de mercado. 

Outras classifica~oes da diferencia~ao sao a tecnica e a comercial. A primeira 

relacionada com as caracteristicas intrinsecas do produto e a segunda referente a 

adapta~ao dos produtos as preferencias dos consumidores. 206 

A diferencia~io de produtos pode tambem ser classificada quanto ao grau de 

inovac;ao, sendo as diferencia~oes designadas por inventivas quando introduzem pela 

primeira vez urn bern no mercado, adaptativas quando modificam ligeiramente o 

produto ou economicas quando geram redu~ao dos custos produtivos. 207 

A designa~ao do fenomeno da diferencia~ao nao e identica nas varias areas em 

que se situa a investiga~ao do problema. Por vezes, o mesmo fenomeno relativo a urn 

produto pode ser designado de diferencia~ao pela economia industrial, de 

desenvolvimento de urn novo produto pelo marketing ou pela gestao, de inova~io 

pela area de I & D e de design por urn tecnico de engineering. 

204 Koutsoyiarmis, A(1982), p.11. 
205 Schumpaer, J.(I934) 
206 Andrez. J. ( 1991 ). 
207 Freeman, C. ( 1982). A diferenda~o Dataral, quatitativa e artiflclal ~io outros tipos de diferencia~o considerados. 
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A diversidade conceptual em rela~io a diferencia~io de produto, ilustrada 

anteriormente, reflecte-se nas metodologias de avalia~io do fen6meno, assim como nas 

aruilises da estrutura de custos da produ~io e da escala produtiva optima. 

ll.4.2.1.2. Diversifica~io de actividades208 

A diferencia~io de produtos baseada na identifica~io pelo consumidor de 

produtos similares mas nio iguais distingue-se da diversifica~io de actividades, porque 

aquela se relaciona com o mesmo tipo de produto em geral correspondente a mesma 

linha de produ~io ou a diferentes linhas afins numa empresa enquanto que a 

diversifica~io de actividades se relaciona com a produ~io de diferentes linhas de 

produto, parcial ou totalmente aut6nomas, desenvolvidas pela mesma empresa, no 

mesmo estabelecimento ou em diferentes estabelecimentos. 

A distin~io entre os conceitos de diferencia~io e diversifica~io, contudo, nem 

sempre e muito clara. Uma empresa pode dizer-se diversificada se produz mais que urn 

produto ou servi~o e uma empresa pode designar-se por diferenciada ou horizontalmente 

integrada se produz urn numero de produtos substitutos com rela~io entre os factores e 

o produto. 209 

Por vezes, refere-se a diversifica~io, quando para a mesma industria se pretende 

assinalar a produ~io de diferentes produtos, e refere-se a diferencia~io quando se 

analisa o comportamento das empresas na altera~ao das caracteristicas dos seus 

produtos. Por isto, pode ocorrer numa empresa diferencia~io sem diversifica~io, mas a 

diversifica~ao implica necessariamente urn diferencia~io·210 

A diversifica~io pode ser de varios tipos: diversifica~io de extensio de 

produto, que corresponde a produtos relacionados pela procura ou mercado, 

208 ClaJke, R. (1993),Cap.9-,Koutsoyiannis, A (1982), p.l50. 
209 ClaJke, R.(l993),Cap.9. 
210 Broussole, C. (1989). 
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diferencia~ao de extensio de . mercado, em que ocorre a entrada num mercado 

geograficamente distinto e a diversifica~io pura de conglomerado, quando a mesma 

empresa produz urn bern nao relacionado na produ~ao nem na procura. 211 

11.4.2.2. 0 produto como variavel economica 

Segundo Chamberlin212 e dificil compreender como pode o economista interpretar 

ou sugerir medidas de intervenyao no sistema econ6mico e deixar os produtos fora da 

analise. "Porque nao deixar OS pre~os de fora? E porque sao estes mais importantes que 

aqueles?". 213 Estas interrogayoes formuladas por Chamberlin no inicio da decada de 50 

mantem alguma actualidade, assim como a opiniao de que "A quanti dade que pode ser 

vendida de urn produto depende em parte do preco que e fixado. em parte dos 

"atributos" do produto. e em parte do montante despendido para persuadir as 

pessoas a adguiri-lo". 214 Cada uma destas quatro grandezas (preyo, atributos do 

produto215, publicidade e quantidade) deve ser observada na relayao com as restantes 

tres, e ao considerarem-se estes quatro factores nao s6 deixa de ser inteiramente 

satisfat6ria a tradicional analise pre~o-guantidade como tambem a discussao da 

concorrencia e do equilibrio se toma mais complexa. Esta proposta de Chamberlin pode 

ainda ser interpretada como permitindo acrescentar aos tradicionais ajustamentos entre 

oferta e procura atraves dos pre~os ou das guantidades dois outros vectores de 

ajustamento: a publicidade enguanto modeladora da procura e as caracteristicas do 

produto. 216 

211 Clarke, R. (1993). 
212 Esta a designa9io do artigo de 1953 de E. Chamberlin. Algumas das pistas de investiga9io entiio apontadas continuam aauais e 
ainda insuficientememe tratadas pela teoria ecooOmica. 
213 Chamberlin, E. (1953), p.27.Chamberlin considerava os seguintes factores a ter em conta no que designou como uma Teoria dos 
Produtos: o hlibito e inercia dos produtores, as normas tecnicas, as especifica~ 1egais e a maximiza9io dos luaos. 
214 Chamberlin, E. (1953), p.3. Algtms autores destacam que a diversidade de produtos leva ao consumismo e prejudica o consumidor. 
Esta tese foi defendida por Kaldor nos anos 30. Kaldor, N. (1938) referido por Kaldor, N.(1950) e posteriormente por Galbraith, J. 
( 1967). Esta discusslio normativa sobre a publicidade encontra.se fora do ambito da presente investiga~o. 
215 E. Chamberlin designa simplificadamente por produto o conjunto das caracteristicas ou atributos do produto. Chamberlin, E. 
(1953). 
216 Supondo que estes elementos nao se reflectem na totalidade sobre o pJ1l90. 
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Mesmo que apenas sejam analisados esses quatro factores dois a dois, mantendo 

os restantes constantes, passa a ser necessario estudar mais cinco relayoes alem da 

habitual relayio quantidade-preyo: produto-guantidade, publicidade-quantidade, pre£0-

produto, pre£o-publicidade e publicidade-produto. 217 

Quanto a relayao produto-quantidade, exige-se o estudo do comportamento do 

consumidor para alem da tradicional amilise em relayao ao pre£o, ou seja, a 

"elasticidade" em relayao a determinados atributos do produto, que cada individuo 

pondera de modo diverso (por exemplo, a localizayao, a dimensao, o design, o valor 

nutritivo, o gosto ou a aparencia). 218 Os produtos possuem por isso urn grau de 

variabilidade muito elevado, tendo-se Chamberlin referido-se a eles como " o que ha de 

mais volatil no sistema econ6mico muito mais que os preyos". 219 

Esta questao das qualidades ou atributos dos produtos foi desenvolvida na 

decada de 60 por Lancaster220 na 6ptica do comportamento do consumo. Os actuais 

modelos de diferenciayao de produtos por parte da oferta formalizam a relayao entre as 

estrategias de concorrencia atraves dos preyos e pelos atributos dos produtos. 

Contrariamente ao que ocorre com o pre£0, nao existe urn perfeito conhecimento 

por parte do comprador quanto a qualidade do produto221 e para cada atributo e para 

cada individuo haveni uma medida valorativa que permite comparar os diferentes 

produtos e ordemi-los segundo as preferencias individuais, ou seja, avaliar da utilidade 

gerada. 

A relayao esperada publicidade-guantidade (mantendo-se o preyo eo produto 

constantes) e de que a publici dade aumente o volume de vendas, e nesse sentido tern sido 

217 Chamberlin, E. (1953). 
218 0 "estilo" do produto e tambem importantepara a difermciayiio, pois alem da questao tewica existe a "questlo estetica" Chamberlin, 
E. (1953). 

219 Chamberlin, E. (1953), p.8. 
220 0 modelo de consumo de K. Lancasla" ( 1966) nao foi objecto de urn ponto especifico na presente investigayilo, por esta se ccmrar na 
oferta. E no entanto essencial a oonstruyiio de muitos dos modelos de diferenciayilo vertical e horizontal dos produtos que se tern 
desenvolvido. 
221 0 desconhecimento dos atribut.os do produtos sio ainda mais irq!ortantes quando se trata de uma primeira aquisiyiio. 
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desenvolvidos diversos modelos .e teorias. 222 Como a publicidade tern custos. o seu 

aumento podeni levar as empresas a operarem com uma menor taxa de lucro. No 

entanto, os custos por unidade vendida podem ser reduzidos, em virtude dos custos 

fiXos passarem a ser repartidos por urn maior volume de produyao tomada viavel pelo 

incremento da publicidade, eventualmente compensando a elevayao dos custos 

publicititrios. 

Os custos publicitarios apresentam assim uma natureza diferente dos custos de 

produyao porque afectam directamente a quantidade procurada podendo levar aumentar 

a produyao e assim reduzir os custos totais por unidade produzida, no pressuposto que a 

capacidade produtiva instalada nao constitui uma restricao ao acrescimo da produyao. A 

publicidade pode assim possibilitar o aproveitamento de economias de escala e reduzir 

ou eliminar a subutilizayao da capacidade produtiva. 

Quante a relayao preco-produto refira-se que nao existe necessariamente 

equivalencia entre o prec;o e as caracteristicas de urn produto, embora por parte dos 

compradores seja vulgar a associayao entre o preyo e a qualidade. Assim, o preyo 

reflecte apenas de forma imperfeita as qualidades do produto, e as guerras de preyos 

podem ate originar deteriorayao da qualidade dos produtos. 223 Como a capacidade do 

consumidor para avaliar a qualidade do produto e limitada, existe relativamente a alguns 

hens uma larga margem para a deteriorayao do produto permitindo reduyoes nos preyos, 

embora, estas acyoes possam ser condicionadas por fact ores de ordem tecnica ou legal. 224 

222 Doyle, P. (1968); Sdunalensee, R. (1972). 
223 E. Chamberlin refere, a este respeito, urn exemplo curioso integravel na actual aplicayao da teoria dos jogos as estrategias 
empresariais. Urn fabricante de maianese apercebe-se que urn seu cmCOJTI2l1e adicianava 10% de goma anibica ao produto podendo 
assim baixar o prefYO. Para tambem descer o pfefYO o primeiro fabricante passou a inoorporar tambem 10% de goma arabica, ao que o 
fabricante rival reagiu adulterando o produto numa percmtagem ainda superior. 0 processo continuou com reducao de pres;o e 
adulteracao do produto ate que urn deles fabricantes passou a colocar no mercado urn produto muito barato designado como "maionese" 
mas ... com 55% de goma arabica e 45% de maionese. Este exemplo caricatural ilustra ao quepode conduzir uma guerra de produtos e de 
~-Chamberlin, E. (1953). 
224 No exemplo apresentado por Chamberlin, a "maionese" a partir de urn detenninado nivel de adulterayao o produyao desintegrar-se
ia, assim como normas de rotulagem adequadas teriam interrompido a guerra de prefYOS. Informayao recolhida diredamente junto de 
duas empresas portuguesas produtoras de iogurtes permitiu idartificar uma guerra de P!'e90S com c:kterioracjio da qualidade. Em 
Portugal, uma guerra de pfe90S, a nivellocal ocorrida no anode 1996 entre postos abastecedores de combustive!, nio resultou numa 
dderiorayao da qualidade do combustive!, foi de curta durayao, e acompanhada por uma concorrmcia adicional atraves de outros 
servi90S prestados. 
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Urn dos problemas do estudo do produto como variavel econ6mica era segundo 

Chamberlin a inexistencia ou escassez de informa~io sobre os atributos relevantes a 

possuir por urn bern para que "satisfizesse necessidades", como por exemplo as 

qualidades nutritivas dos produtos alimentares. 225 

As duas restantes relavoes pre~o-publicidade e publicidade-produto, nao 

seriam segundo aquele autor susceptiveis de uma analise aut6noma porque tambem nao 

era assim na "vida real", ja que os recursos para modificar urn produto como os gastos 

em investigas-ao, materias primas ou controlo de gualidade, sao concorrentes com os 

gastos publicitarios. Estes custos tern portanto uma natureza diferente dos restantes, 

porque afectam directamente a procura e consequentemente a produvao e portanto 

reduzir os custos, em particular no caso de antes existir urn insuficiente aproveitamento 

de economias de escala. 

11.4.2.3. Razoes e condicionantes da diferencia~io do produto226 

a) Caracteristicas da empresa 

Urn dos factores que afectam a diferenciayaO de produtos na empresa e 

"existencia de areas com elevada sinergia, areas em que o novo produto utilizara 

fundamentalmente gualificas-oes e eguipamentos disponiveis na empresa mas nao 

exploradas no seu completo potencial"227 Sao exemplo, a partilha do capital ou de uma 

fabrica, dos conhecimentos de gestao ou tecnicos e de outros activos. 228 A introduvao de 

novos produtos pode tambem facilitar o aproveitamento conjunto de qualificayoes e 

outros factores ao nivel da produvao ou da distribuivao, no caso da mudanva de 

estrategia de produto ser acompanhada pela fusao ou aguisis-ao de outra empresa. As 

225 Esta questao, relativamfllte aos produtos alimflltares e do ponto de vista tecnioo-legal esta cada vez mais esclarecida. Actualmeote, 
ao nivel dos estudos efeauados no ambito do Projecto FAST existem divecsas recomenda90es relativas a I'Wilagem que se pratdem com 
este aspeao. T raill ( 1988). 
226 Clarice, R. ( 1993) p.206 e 204 ; Koutsoyiannis, A ( 1982)p.44. 
227 Koutsoyiannis, A(l982), p.40.( sublinhados nossos). 
228 Clarice, R. (1993), p.206-208. 
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extemalidades positivas entre empresas (procura, materia prima) podem assim ser uma 

das causas da diferencia~ao da produ~ao. 

A estrutura intema da empresa afecta tambem a diferencia~ao de produtos 

sendo os departamentos de recursos humanos e de investigayao dos mais importantes 

quanto a esse aspecto. Ainda que os departamentos de I & D, marketing e design, sejam 

aqueles onde a diferencia~ao ou a pressao para que ela exista e maior, outros 

departamentos podem desempenhar urn papel fulcra! nesse aspecto. 229 

Outros factores intemos afectam a diferencia~ao tais como: a forma~ao, as 

atitudes face ao risco e a mudan~a dos empresarios e gestores, os objectivos e 

motiva~oes dos trabalhadores da empresa e as possibilidades financeiras desta. A ac~ao 

diferenciadora da empresa pode ser condicionada para alem de factores econ6micos por 

factores tecnicos, legais230 e ate eticos. 

b )Facto res tecnologicos 

As caracteristicas tecnicas da produyao, como as do grau de flexibilidade do 

equipamento e do pessoal, influenciam a diferencia~ao, que tende a ser mais intensa nos 

sectores onde 0 progresso tecnol6gico e mais nipido. 

Em carla momento, uma empresa, condicionada pelas possibilidades tecnicas, 

define urn ciclo optimo de produto231 em fun~ao das economias de escala potenciais, 

do desejo em satisfazer os gostos particulares do mercado e ainda da estrategia de 

produto que julga ira ser adoptada pelas empresas concorrentes. 

Para a produ~ao de certos tipos de hens, nomeadamente hens de consumo, em 

rela~ao aos quais existe uma investiga~ao regular dirigida a cria~ao de novos produtos, a 

229 Porter. M.(J985). 
230 Em rela~o a muitos produtos alimentares, existem, no ambito dos paises da Uniao Europeia, regras precisas quanto as dimensOes, 
embalagmt, ingredientes, etc. A.imposi9ilo destas ~ca9Des aos produtos a1imaJtares pode ate cmstituir um artrave a movafWio no 
seaor alimentar. Traill (1988). 
231 Clarke, R.(I993); Koutsoyiannis, A(l982), p.46. 
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fase de produyaO em serie para .0 mercado apenas se inicia quando e possivel alcanyar 

uma determinada escala produtiva minima. Por exemplo, alguma investigayao no 

dominic da hiotecnologia aplicada ao sector alimentar encontra-se concentrada num 

·restrito numero de empresas e as actividade de comercializayao e produyao s6 a escala 

planetaria tomam rentaveis os vultosos gastos em I&D. 232 

0 ciclo de vida "natural" previsto para urn produto pode ser alterado por factores 

ex6genos a empresa, como sejam modificayoes tecnol6gicas hruscas ou por acyoes 

deliheradas da empresa no sentido de prolongar a durayao do ciclo· com a introduyao de 

inova~iies incrementais ou a entrada em novos mercados. Jil em Schumpeter se 

encontra destacado que urn produto para que constitua uma inovayao nao necessita de 

ser suhstancialmente novo, mas apenas que os consumidores o identifiquem como tal. 233 

c) Procura e natureza dos bens 

Se uma das causas da · diferenciac;ao da produc;ao forem os atrihutos desejados 

pela procura nao admira que a diferenciac;ao seja mais freguente nos hens de consume do 

que nos hens de equipamento, e dentre aqueles nos hens de consume nao durilveis. 234 0 

custo e a freguencia da aquisic;ao destes tern influencia sohre a diferenciac;ao, assim como 

a maior vulnerahilidade dos compradores de hens de consume em relac;ao aos 

investidores, quanto as acc;oes de puhlicidade e marketing. Os hilhitos e comportamentos 

dos consumidores explicam uma certa rigidez ou estahilizac;ao nos produtos oferecidosm 

mesmo em mercados onde a intemacionalizac;ao dos padroes de consume e elevada e 

crescente. 236 A intensidade da puhlicidade depende tamhem da natureza dos produtos, 

232 lAM Montpellier (1983)Le.r Cent Premier.r Group.r Agro-Indu.rtriels Mondiaux em Traill (1988), p.67. 
233 Scbumpeter, J. (1934). 
234 Este fado foi decisivo para a select?o do sedor transformador alimentar como objedo partiwlar da analise da rela~ entre 
utiliza~o da capacidade produtiva e diferencia~o de produtos a apresentar nos Capitulos IV e V . 
235 A inc!rcia do mercado e mesmo apontada como um dos obstawlos a inova~o no sedor' pelas empresas alimaltares portuguesas que 
integraram o proj«to Fast . 
236 Traill, (1988). 
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pois os produtos de experimenta~ao sao dos mais anunciados, esta a razao porque a 

publicidade tern de urn modo geral urn fraco conteudo informativo. 

Embora a diferencia~ao seja mais evidente nos bens de consumo tambem existe 

nos bens de equipamento e nas materias primas. Por exemplo os produtos agricolas 

apresentam grande diversidade como por exemplo, a qualidade da came resultante da 

alimenta~ao dos animais ou dos frutos e vegetais atraves de metodos de cultura e 

selecyao de sementes. A diferenciayao e especialmente possivel nos produtos de 

consumo como os detergentes, os sabores alimentares ou maquinas fotograticas. 237 No 

entanto, os alimentos tern. "possibilidades infinitas" de varia9ao238 em relayiio aos 

ingredientes, qualidade e modo de preparayiio o que cria enormes possibilidades de 

diferencia9iio por exemplo ao sector da restaura9iio e a urn dos sectores mais dinamicos 

da industria alimentar: o da alimentayiio preparada ou pre preparada. 239 

A dimensiio do mercado e tambem importante para que a diferenciayiiO de 

produtos seja acompanhada de maximiza~ao do lucro, sendo dificil segundo Chamberlin 

obter lucros se os consumidores tivessem preferencias muito heterogeneas, porque o 

ganho de economias de escala exigia gostos massificados. Assim, as " economias de 

escala jogam bastante a favor de urn mercado massificado e contra os produtos com 

elevada qualidade que apenas podem ser comprados por aqueles que se situam nos mais 

altos niveis de rendimento". 240 Actualmente os processos tecnologicos mais flexiveis 

tomam a opiniao de Chamberlin algo desactualizada241 , porque, com as economias de 

variedade por urn lado. e as estrategias orientadas para nichos de mercado por outro 242 

a maximiza£iio dos lucros deixa de estar necessariamente ligada as economias de escala. 

237 Tirole, J. ( 1989), p.278. 
238 Chamberlin, E. (1953). 
239 Sao as possibilidades infinitas de varia9iJo conjugadas com a publicidade, aspectos salientados por Chantbc:l-lin, que pennitem que no 
sector transformador alimentar e na re&aura9iJo ooexistam em todas as eoooomias empresas gigantes a nivel intemaciooal e mia-o 
empresas. 
240 Chamberlin, E. (1953), p.22. 
241 Boyer, R. e Coriat, B.( 1987). 
242 No caso do sedor alimentar a segmentaciio do mercado parece que tern vindo a aumentar. Traill (1988), p.13.Esta situa9iJo facilita a 
adop~o de estrategias de ''nichos de mercado". Porter, M ( 1985 ). 
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A durabilidade dos produtos tambem afecta a sua diferencia~ao e dai o maior 

ritmo de inova~oes nos hens de consumo alimentares, sendo ate certos produtos 

fabricados deliberadamente para urn CUrtO periodo de vida uti} para mais facilmente 

darem Iugar a novos. 243 

d) Ambiente 

0 ambiente global e sectorial onde a empresa desenvolve a actividade, em 

particular o grau de concorrencia existente244, afecta a diferencia~ao. Como ambiente 

propiciador a esta incluem-se para alem das condi~oes econ6micas gerais, o progresso 

tecnol6gico, geral ou especifico do sector e a posi~ao da empresa em rela~ao ao 

mercado.245 Quando a situa~ao econ6mica geral ou sectorial e de recessao, a 

diferencia~ao de produtos tende a ser menor. 246 

A fase do desenvolvimento em que se encontra o sector de actividade onde se 

integra a empresa influencia tambem a diferencia~ao de produtos. E de prever que 

sectores que tenham ja atingido a fase de maturidade247 tenham poucas diferencia~oes 

significativas de produto embora possam manter diferencia~oes incrementais. 

ll.4.2.4. Efeitos da diferencia~ao 

A rela~ao entre diferencia~ao e utiliza~ao pode ser analisada pelo confronto entre 

os custos e os beneficios da subutiliza9ao e os custos da diferencia9ao. 

243 Urn exemplo dado por Chamberlin e o das liminas de barbear, afirmando que tecnicamente se poderia fazer wna que durasse uma 
vida. Tambcim e dada cada vez lllfDOS importancia ao atributo "robustez" quanto a cmos equip3lllfllios de OOilSIIUIO devido ao ciclo de 
inova90e!; dos produtos ser acelerado, como por exemplo os computadores pessoais. 
244 Ausencia de concorrencia atraves dos p~ por condicionalismos tearicos ou leg;~is. 
245 A rela~o positiva entre inova~o e grau de concentra~o, a chamada .. bip6tese de Sehwnpeter" ( ou melhor, incorredamente 
designada porque ignora o papel atribuido por aquele autor ao papel do empreslirio individual inovador) e segundo a qual seriam as 
grandes empresas as que efectuariam maior aaividade inovadora nem sempre encontra suporte empirico. 
246 A teoria schumpeteriana do ciclo econOmico associado as inova90e!; "explica" este comportameoto da diferencia~ de produtos e a 
fase de lideran~ da inova~o seguida da de imita~o. 
247 Em Porter, M(l980) aitirios de idaltifica~o da fase em que o dado sedor se encontra . 
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Nos custos de inactividade podem assinalar-se os custos fixos que sao 

independentes dos niveis de produ~ao, e a perda de economias de escala, nos ganhos da 

inactividade pode assinalar-se a redu~ao dos custos varhiveis. 

No que conceme aos custos de diferencia~ao pode assinalar-se a perda de 

economias de escala, os custos de marketing e publicidade, os custos de inova~ao e risco 

de insucesso e os custos de investiga~ao e desenvolvimento. Os ganhos de diferencia~ao 

sao constituidos essencialmente pelas economias de variedade e pela redu~ao da 

dependencia excessiva em rela~ao a urn unico produto. Uma empresa que leve a cabo 

uma diferencia~ao, cria uma clientela propria e passa a possuir algum poder de mercado 

sobre os seus clientes, independentemente da escala produtiva em que opere. 

0 efeito da variayao de produtos sobre as economias de escala e uma questao 

com grande importancia pnitica e te6rica. Se a varia~ao permitir elevar a escala 

produtiva, entao pode ser acompanhada de ganho de economias de escala. A variedade 

pode alargar o mercado e contribuir para que a produ~ao alcance uma escala eficiente, 

ou para que se use de forma mais plena a capacidade instalada, porque "novas variedades 

de produtos podem ser atractivas para segmentos de mercado ainda nao atingidos e criar 

a procura que permita produyao [a urn nivel] eficiente". 248 Este efeito positivo sobre a 

utiliza~ao da capacidade produtiva da empresa que de outra forma permaneceria 

excedentaria, pode tambem ser acompanhado da elevayao de custos resultante por 

exemplo de deseconomias de variedade que afectam a qualidade ou o preyo, e portanto 

a parcela de mercado, com efeitos negativos sobre a economias de escala e a eficiencia 

produtiva. 

Estudos empiricos mostram que existe uma elevada correla~ao entre as 

actividades de I & D e a diversidade de produtos, mas como existe urn desfasamento 

temporal entre os gastos em I & D e a produ~ao de resultados em termos de cria~ao de 

248 Koutsoyiannis, A(l982), p.SO.(sublinhados nossos). 
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novos produtos, as aruilises empiricas nem sempre sao conclusivas quanto aquela 

associa~ao. Por vezes, as correla~oes encontradas nao significam que urn elevado 

esfor~o de I&D represente necessariamente uma elevada diferencia~o de produtos pois 

devem ser tidos em conta outros factores influenciadores e a estrategia de produto da 

empresa ( o ciclo 6ptimo dos varios produtos e o comp6sito de produ~ao 6ptimo ), assim 

como o desfasamento temporal referido. 

A diferencia~ao pode ser interpretada como uma barreira a entrada num sector 

de actividade, contribuindo portanto para aumentar ou manter o grau de concentra~ao. A 

diferencia~ao foi mesmo considerada por Bain como a principal barreira a entrada249 

embora dificil de validar empiricamente. 2so Existem teses divergentes quanto a ocorrencia 

e importancia dessa barreira, porque a diferencia~ao pode eliminar pequenas empresas 

que nao tern dimensao suficiente para produzirem diferentes produtos a uma escala 

lucrativa, mas, por outro lado, essas pequenas empresas podem-se especializar em 

algumgs variedades de produtos ou em nichos de mercado onde conseguem ser mais 

competitivas que as restantes. 

Deve tambem ser feita a distin~ao entre a barreira a entrada para a empresa que 

entra pela primeira vez no mercado e a barreira a entrada da empresa que se defronta 

com fidelidade dos consumidores as empresas ou marcas ja instaladas, e a barreira a 

entrada criada a uma empresa ja existente que decida diferenciar os seus produtos ou 

actividades. Neste ultimo caso, a diferencia~ao pode nao encontrar quaisquer 

obstaculos. 251 

A diferencia~ao e urn elemento de concorrencia importante, existindo 

abundante literatura sobre esta questao, em particular sobre a forma como se desenvolve 

249 Bain, J.(1956). 
2S0 Liebermann, M (1987). 
251 A Estrategia de Diferencia~o de Enfoque de Porter salienta e.ste aspecto. Porter, M (1980). Em Mata, J. (1993) analisa-separa 
0 caso portugues a expansao das empresas para diferentes Mess de negOcios em rela9io COlD OS obstaalios a entrada DUID sector de 
ad.ividade. 
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o processo de concorrencia pelo produto, a convergencia para o eguilibrio e os custos e 

beneficios de bern estar da varia~ao de produtos. E uma discussao que se relaciona com 

os comportamentos dos mercados industriais, oligopolistas ou de concorrencia 

monopolistica principalmente, e que recorre frequentemente a teoria dos jogos. Os 

modelos desenvolvidos consideram geralmente que a concorrencia se processa por 

etapas, sendo que numa primeira ·~ogada", as empresas concorrem pelos produtos, para 

numa segunda fase, passo estrategico ou "jogada" concorrerem pelos pre9os. A 

concorrencia pelos produtos pode mesmo em alguns casos amortecer as varia~oes de 

custos e permitir uma certa rigidez nos pre~os. 

A rela~ao entre diferencia~ao e qualidade ocorre em dois sentidos. No caso de 

uma excessiva quantidade de produtos, cada empresa passa a deter uma menor parcela 

de mercado, deixa de poder explorar completamente as economias de escala, eleva os 

custos e para evitar alterar o pre~o (perdendo ainda mais mercado) reduz a qualidade. 

Mas tambem pode ser argumentado, em sentido oposto, que a concorrencia pelos 

produtos se pode efectuar atraves do atributo qualidade e nesse caso a concorrencia 

pelos produtos tern urn efeito inverso sobre aquela. 

*** 

Foram apresentados alguns conceitos de diferencia~ao de produtos e de 

diversifica~ao de produtos e de actividades, salientando-se a questao da diferencia~ao de 

produtos enquanto elemento da concorrencia entre as empresas com importancia identica 

ou superior a concorrencia atraves dos pre~os. A diferencia~ao pode ser definida 

atendendo a factores de oferta · como estrutura de custos, processo produtivo ou de 

procura como a identifica~ao por parte dos consumidores de diferentes atributos e 

utilidades. 

A diferencia~ao de produtos sem modifica~ao dos processos produtivos 

nucleares permite: induzir consumos (aumenta a procura), abrange novos mercados (com 
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igual procura), fixa pre9os mats altos, aproveita economias de escala desenvolve 

concorrencia para alem dos pre9os. 

A subutiliza9ao da capacidade produtiva envolve custos que poderao ser 

contrariados pela multiproduyao que permite adaptar a oferta a procura, em termos de 

qualidade. 

A flexibilidade tecnol6gica possibilita que a modificayoes ( diferencia9ao) da 

procura sejam respondidas com diferencia9ao de oferta sem custos adicionais, sendo que, 

a inexistencia de custos adicionais na diferencia9ao questiona algumas das defini9oes de 

diferencia9ao assentes nos custos e na estrutura destes. 

A rela9ao ente diferencia9ao de produtos e utilizayao da capacidade produtiva 

nem sempre provada em estudos empiricos resultara de motivos comuns, ou a 

diferenciayaO e deliberadamente adoptada para elevar a utilizayao? A teorizayaO deste 

problema nao e simples, 252 porque seria necessaria que a utilizayaO optima da capacidade 

produtiva constituisse urn objecto da teoria da empresa tal como a maxirniza9ao do 

produto ou a minimizayao dos custos. 253 Tambem a nivel macroecon6mico "falta uma 

teoria da utilizayao dos factores". 254 

As economias de variedade podem ser relacionadas com a utiliza9ao de 

capacidade no contexto da opiniao de N. Kaldor255 que considerou que a subutiliza9ao 

seria urn problema de economias de escala. Se e apenas uma questao de escala, entao a 

flexibilidade tecnol6gica resolve o problema da subutiliza9ao imposta por 

indivisibilidades tecnicas. 

252 Em Nadiri, Me Rosen, S. (1969) ensaio pioneiro quanto a este aspeao. 
253 Em Lucas, R.(l970) integra~ do nivel de utiliza~o no oomportamento optimizador da ~resa. 
254 Hall R.(l99S). 
255 Kaldor, N. (19SO). 
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0 excesso de capacidade assim como a diferencia~ao podem ser interpretados 

como barreiras a entrada256, mas como existem efeitos positivos e neg~tivos entre 

excesso de capacidade e diferencia~ao de produtos e dificil determinar o sentido exacto 

da causalidade. 

As formas de ultrapassar a subutiliza~io encontram-se associadas as causas 

que ageram: 

a) se forem as indivisibilidades que impoem uma escala minima a flexibilidade 

tecnol6gica de escala sera uma forma de superar ou evitar a subutiliza~ao; 

b) se a causa for urn declinio da procura, resultante de maturidade do produto, 

concorrencia de outros sectores ou falta de inova~ao, entao, podera ser a flexibilidade de 

produtos e a publicidade que permitem contrariar a subutiliza~ao. 

Sendo assim, a flexibilidade actua em dois sentidos, por urn lado permite uma 

produ~ao mais eficiente em menor escala (adaptaQao quantitativa a procura) e por outro 

lado permite a produ~ao de diferentes hens (adapta~ao gualitativa a procura), ambas sem 

acrescimo de custos ou ate com redu~ao destes (economias de gama). 

II. 4.3. Multiprodu~io e flexibilidade tecnologica 

A diferencia~ao e a diversifica~ao da produ~ao podem ser analisados segundo 

duas perspectivas complementares: a) a rela~ao da empresa com o mercado e as 

empresas concorrentes, em que a diferencia~ao constitui uma barreira a entrada num 

determinado sector ou e elemento de estrategia empresarial na concorrencia para alem 

dos pre~os; b) a produ~ao da empresa multiprodutora em que, face a urn determinado 

objectivo como por exemplo maximiza~ao do Iucro, e analisada a modifica~ao do 

composito produtivo e consequentemente dos respectivos custos globais de forma a 

256 Davies, S. e Lyons, B. (1988); Varian, H. (1986 ). 
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determinar o nivel de produQao mais eficiente para o conjunto da produQao e para cada 

urn dos produtos. 0 par de equilibria guantidade-preyo da analise uniproduQao tern neste 

caso que ser completado pelo estudo do par comp6sito produtivo-preyos. 

Enquanto que primeira aproximaQao salienta a interacyao estrategica entre as 

empresas, a segunda destaca os aspectos relacionados com o funcionamento intemo da 

empresa e o reflexo sobre os custos. 0 objective central da presente analise e a estrategia 

empresarial de diferenciaQao e diversificaQao enquanto forma de reacyao ou prevenyao 

de capacidade excedentana. 

ll.4.4. Multiprodu~iio e Nivel de utiliza~iio 

A analise da variedade de produQao ao nivel da empresa e relativamente recente, 

e apesar da empresa monoprodutora e com a curva de custos em forma de "U" nao 

corresponder ao mundo real257 a economia industrial "aguardou durante muito tempo por 

uma teoria gue tratasse explicitamente a variedade da produ£ao e dos preyos e dos 

processes produtivos gue compoem a economia. "2ss, constituindo a obra de Baumol 

Panzar e Willig urn trabalho de refen!ncia neste dominio. 259 Os novos conceitos te6ricos 

que desenvolveram permitiram "pela primeira vez, uma determinayao end6gena da 

estrutura industrial "260 tendo fomecido as componentes que transformariam "a economia 

industrial e a tomaria mais aplicavel ao mundo real". 261 0 objective daqueles tres autores 

era a construQao de uma teoria relativa a estruturaQao de urn sector tendo por base a 

ideia de mercado contestavel que, embora diferente do mercado de concorrencia 

perfeita tambem permite alcanQar uma situaQao de eguilibrio. 

257 Bailey, E. (1982). 
2ss Bailey, E. (1982). 
259 Panzar, J. e Willig. R. (1981); Baumol, W. Panzar, J. e Willig. R.(1982).Uma apreseota~o sintetica do modelo de Baumol, Panzar 
e Willig an Gaffard, J. (1990). 
260 Bailey, E. (1982) an Baumol, W. Panzar, J. e Willig. R.(1982), p.xiii. (sublinhados nossos). 0 oonoeito de monop(IHo natural foi 
aperfei~do e introduzido o oonoeito de mercados oontestavels. Tendo aberto caminho a analise da multiprodu~o, revelam contudo 
uma quase omissao da interaccio estrategica entre as empresas o que constitui uma limita~o do modelo. Encaoua, D. e Gfroski. 
P.(1986). 
261 Bailey, E. (1982). 
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No contexto de empresas monoprodutoras a variedade de produtos pode ser 

explicada pelo proprio processo de entrada num sector de actividade, uma vez que e 
consequencia directa do numero de empresas activas. 262 Contudo, quando se considera a 

empresa multiprodutora deixa de existir a correspondencia entre o numero de 

empresas e o numero de produtos no mercado, e a situa~ao de equilibria corresponde urn 

dado comp6sito produtivo de cada uma das empresas, urn dado numero de empresas no 

mercado, eventualmente u~a unica empresa com a caracteristica de monopolio natural, 

e uma variedade de produtos no mercado. 

Embora, na pnitica, as empresas nao ofere~am produtos unicos, mas sim linhas 

de produtos, continua a existir "uma escassez acentuada da anaiise econ6mica sobre as 

empresas multiprodutos"263, sendo esse facto justificado em parte pela complexidade 

analitica de qualquer modelo considerado para esse tipo de empresas. Nomeadamente a 

demonstra~ao da existencia de equilibria, toma-se mais dificil, pois as empresas devem 

seleccionar diferentes variaveis de decisao: os precos dos seus produtos, mas tambem as 

guantidades a produzir de cada urn deles, o que implica urn conhecimentos das estruturas 

de custos de cada produto. 

ll.4.4.1. Analise da empresa multiprodutora 

A passagem da tradicional analise da empresa produtora de urn bern homogeneo 

para a empresa multiprodutora toma necessaria ter em considera~ao a fun~io custo de 

cada produto assim como a combina~ao entre os varios produtos ou composito 

produtivo. A forma mais elementar, embora insuficiente, de estudar a multiprodu~ao, e 

considerar urn bern comp6sito constante, dependendo a curva de custos da empresa da 

curva de custos de cada urn dos produtos e da proporcao assumida como fixa em que 

cada urn dos produtos integrantes desse bern comp6sito. Esse bern e estudado como urn 

escalar de produ~io com base nos valores ponderados de cada urn dos produtos 

262 Spence, M (1976) e Salop, S. (1979) analisam a questio da variedadena 6ptica da empresa wtiproduto. 
263 Mester, L (1989).(sublinhados nossos). 
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integrantes atraves do V AB ou segundo outras caracteristicas relativas a dimensao, 

sendo a analise efectuada quanto ao comportamento do custo medio desse escalar de 

produ¥ao. 

Considerando a situayao simplificada em que a proporyao de produtos no 

comp6sito produtivo se mantem constante, pode definir-se o Custo Medio Radial 

(RAC)264 ou Custo Medio, que e dado por RAC=C(tyO)/t em que yO corresponde ao 

valor unitario do bern comp6sito, ou seja a unidade do cabaz de hens assumido por 

simplificayao como sendo igual a unidade, sendo t o numero de unidades do cabaz, 

sendo portanto(y=tyO). 

A Figura 22-II 265 ilustra o conceito de Custo Medio Radial (RAC), supondo o 

caso da produyao conjunta de apenas dois hens (yl e y2) representados pelos eixos Yl e 

Y2, sendo os custos totais medidos no eixo vertical e formando entre eles urn plano. Ao 

Iongo de carla raio R trayado no plano definido por Yl e Y2 e constante o comp6sito 

produtivo. Trayando urn plano perpendicularmente ao raio R e definindo a intercepyao 

na superficie de custos obtem-se o custo total para uma dada combina9ao dos dois 

produtos a diferentes escalas produtivas. A inclinayao num ponto P e dada pela linha que 

une a origem 0 a esse ponto e corresponde ao Custo Medio Radial (RAC). 

Figura 22.11- Custo Medio Radial 

(RAC) unitario 
C(y) 

y2 

264 Do inglcls Radial Average Cost (RAC). 
265 Bawnol, W. Panzar, J. e Willig, R. (1982), p.48. 



Figura 23.ll- Custo Medio Radial 

(RAC) global 

y2 
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A representa~ao dos custos totais, em vez de ser efectuada em termos unitarios 

como na Figura 21-II pode tambem ser efectuada nao em termos unitarios mas antes em 

termos globais, como ilustra a Figura 22-IJ266 onde sao consideradas unidades para os 

hens Yl e Y2. 0 custo total continua a ser representado por uma superficie, s6 que 

agora apresenta uma forma diferente. A intercep~ao da superficie de custos total com urn 

plano perpendicular ao raio R conduz a uma linha na forma aproximada de U. Quando o 

raio OT e tangente a superficie do custo total, em Ym, o Custo Medio Radial (RAC) e 

minimo. 

Figura 24 - ll - Combina~io de produtos 

minimizadores do RAC 

y2 

L:::'Mlocus 

0 yl 

Fonte: Baumol, W. , Panzar, J. e Willing. R (1982). 

266 Baumol, W., Panzar, J. e Willig. R (1982), p.SO. 
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Assim, tal como na mono-produ~ao existe urn ponto267 que minimiza os custos 

medios e que corresponde a uma escala de produ~ao optima tambem na produ~ao 

multipla, simplificando para o caso de dois produtos, existem vectores de produ~ao 

6ptimos. 

Na Figura 23-ll para cada combinayao de produtos (yl,y2) a que corresponde 

urn dado valor R, existe urn vector de produyao Ym que minimizava o Custo Medio 

Radial. Se esses pontos minimos forem representados num plano constituido por dois 

eixos cada urn representando urn tipo de produto constroi-se a Figura 24-IP68 que mostra 

as vcirias combina~oes de produtos (pares yl e y2) que minimizam o Custo Medio 

Radial, sendo M o conjunto de todos os vectores de produ~ao gue minimizam os custos 

medios radiais ao Iongo dos respectivos raios. 

A funyao custo de urn bern comp6sito em que a proporyao na qual se combinam 

os bens permanece constante possui urn interesse analitico limitado, porque, sendo dada 

a combinayao entre os diversos produtos produzidos pela empresa multiprodutora, nao 

permite conhecer qual a estrutura de combinayao dos bens que minimiza os custos. 

Nas Figuras 22-11 e 23.11 pode identificar-se o ponto onde o custo medio radiale 

minimo, mas assumindo como dada a combinayao de produtos (yl e y2) na empresa 

apenas admitindo alterayoes na escala produtiva global. Graficamente, ao Iongo de cada 

raio R a proporyao entre yl e y2 permanece constante, alterando-se a escala produtiva 

do conjunto dos dois bens. A perspectiva anterior tern pouco interesse para a 

compreensao dos efeitos da flexibilidade tecnol6gica no que se refere as possibilidades 

de produzir diferentes combinayoes de hens com o mesmo equipamento, e da 

modifica~ao do comp6sito produtivo corresponder a uma variavel de ajustamento. 

267 Por simplifica~o assume-se uma rurva de custos em forma de U. 
268 Baumol, W., P:mzar, J. e Willig, R. (1982),Flg.3DJ,p.S8. 
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ll.4.2.2. Economias de Escala e Economias de Gama 

Os conceitos econ6micos desenvolvidos para a empresa uniprodutoras, como por 

exemplo o de economia de escala necessitam ser redefinidos no quadro da empresa 

multiprodutora. 

As economias de escala permitem a redu~ao do custo medio de produ~ao a 
medida que aumenta a escala produtiva, uma vez que os custos fixos passam a ser 

repartidos por urn volume maior de produ~ao, correspondem assim a situa~ao em que o 

crescimento dos factores produtivos numa certa propor~ao origina urn acrescimo mais 

que proporcional da produ~ao. 

A presen~a de economias de escala pode ser determinada pelo quociente entre o 

custo medio e o custo marginal, considerando-se que os rendimentos sao crescentes, 

decrescentes ou constantes a escala, conforme aquele quociente e superior, inferior ou 

igual a unidade. 

As economias de escala (SN(y)) para o caso da multiproduyao sao avaliadas de 

urn modo diferente as economias de escala no caso da monoprodu~ao. Seja N o conjunto 

de produtos N={l, ••• ,n}, e em y e igual ao produto entre a quantidade do bern comp6sito 

(t) eo bern comp6sito (yO). A expressao das economias de escala em vern: 

SN(y) = C(y)/y. VC(y)= L YiCi(y), onde Cj(y)=OC(y)/c3yi . 

As economias de escala no caso da empresa multiprodutora serao crescentes, 

constantes ou decrescentes conforme SN(y) seja superior, igual ou menor que a unidade. 

A altera~ao da hip6tese de constancia do comp6sito produtivo, ou seja, caso se 

fa~a variar a combinayao dos produtos na empresa multiprodutora o conhecimento das 

economias de escala da pro~ao do bern comp6sito ko exige a contabiliza~ao das 

economias associadas a cada produto designadas como economias de escala especificas 
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do produto269 e as economias associadas a produ~o simultanea de produtos designadas 

por economias de variedade ou de gama. 

As economias especificas de escala Si(y) de urn produto i avaliam-se 

confrontando os custos de produzir todos os produtos numa empresa com os custos de 

produzir todos os produtos exceptuando esse produto i. Ou seja : 

0 custo incremental do produto i (AICi) sendo i EN e dado por IC i (y) = C(y)-C(YN-i), 

onde YN-i =vector com valor nulo em yi, Sj{y) = economia de escala especifica do 

produto i e AICi(y) = custo incremental medio. 

0 Custo Incremental Medio - AIC270 de uma empresa multiprodutora sera igual 

a media dos custos incrementais de cada produto (AIC = ICi(y)/yi). 

Conforme Si(y) e maior, menor ou igual a unidade assim se pode afirmar 

existiram rendimentos a escala do produto i para o conjunto da produ~ao (y) de uma 

empresa crescentes, decrescentes ou constantes. 

0 conceito de economia de variedade que foi inicialmente elaborado por Panzar 

e Willig em 1975271 e posteriormente desenvolvido em conjunto com Baumol212, tratando-

se de urn conceito novo, mergulha as respectivas raizes te6ricas em concep~oes 

anteriores tais como a produ~io conjunta e os factores partilhaveis.273 A ideia de 

produ~io conjunta em Marshal e de que alguns dos factores produtivos que designa 

269 Baumol Panzar e Willig coosidenlm em 1982 insuficiente o oonceito de economias de escala especificas de produto e prop0em em 
sua substitui9iio o oonceito de economia de variedade. Baumol, W., Panzar, J. e Willig. R. (1982) p.67n; Panzar, J. e Willig. R. (1975) e 
(1981). 
270 Average Incremental Cost (AIC). 
271 Panzar, J. e Willig. R. (1975) refc:rido em Panzar, J. e Willig. R. (1981). 
272 Panzar, J. e Willig. R. (1975X1981) e Baumol, W. Panzar, J. e WJ.llig. R.(1982). 
273 Do ingles joint production e shared inputs. 
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por factores publicos (public inputs) servindo para a produ~o de urn bern podem 

tambem ser usados sem qualquer custo adicional para a produ~ao de outro.274 

Outra concep~ao econ6mica convergente com o conceito de economias de 

variedade e a de factores partilhaveis ou repartiveis que sao factores produtivos que 

podem ser facilmente partilhados para produzir diferentes produtos fundamentalmente 

porque OS equipamentOS sao divisiveis. 

As economias de variedade ocorrem quando os custos de produ~ao em 

conjunto de dois produtos yl e y2, C(yl,y2) sao menores que o custo da sua produ~ao 

independente de cada urn dos produtos, C(yl,O)+ C(O,y2). 275 As economias de escala 

podem ocorrer na actividade industrial, no comercio e distribui~ao ou nos servi~os 

bancarios e de saude. 276 

Como o fen6meno das economias de variedade nao tern rela~ao directa com a 

escala ou dimensao da empresa, porque o essencial e a amplitude ou variedade da 

actividade produtiva da empresa, 277 o agravamento dos custos m resultado de uma 

empresa especializada estar a laborar abaixo da plena capacidade278 pode ser contrariado 

caso essa empresa opte pela diversifica~ao da actividade com a afecta~ao a outras 

actividades dos factores ja existentes mas parcialmente utilizados, possibilitando assim a 

realiza~ao de economias de variedade. 

Para a formaliza~ao da escolha do nivel de produ~ao por parte das empresas 

multiprodutoras quando existem economias de variedade, considera-se o conjunto de 

produ~ao N com T subconjuntos de produtos e P = { Tl, .... Tk } uma partiyao nao trivial 

de S (S<N). Entao, para i e j diferentes (que Ui Ti = S), os conjuntos Ti e Tj nao se 

274 Salvadori e Steedman (Ed.) ( 1990). Uma analise da importancia ~irica da produ~o ooojunta no caso de v.irios seaores, entre eles 
o agro-industrial em Steedman (1984). Exanplos de algumas prod~ asodadu frequt'lltes na indUstria alimentar: leite-queijo, 
oooservas-ra9(les e azeite..baga90 de azeitooa. 
275 Matematicamente o oooceito de eronomia de variedade esta associado a propriedade de subaditividade da fim~o custos. 
276 Exemplos de seaores com fortepresaJ~ de economia de escala em Chandler Jr, A (1990 ). 
277 Baurnol, W. Panzar, J. e Willig, R.(1982}, p.?l.(sublinhados nossos). 
278 Supoodo que na situa~o de plena capacidade correspoode a escala Optima, o que e diswtivel. 
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interceptam e Ti=O e K> I. Sendo cada urn dos subconjuntos disjuntos e compostos por 

produtos positivos, entao a uniao dos Ti corresponde a S. Existem economias de 

variedade em ys em relayao a parti@o P se C(yTi) > C(ys), em que o primeiro termo 

da desigualdade corresponde aos custos da produyao em separado e o segundo termo a 
produyao conjunta. De modo amilogo se considera existirem deseconomias de 

variedade quando C(yTi) < C(ys ). 

Exempli:ficando para o caso em que o conjunto da produyao N seja {1,2} e uma 

sua partiyao P seja {{1},{2}} a condiyao para que haja economias de variedade e: 

C(y1,y2) < {C(O,y2) + C(y1,0)}. Supondo que a produyao y de uma empresa esta 

repartida por duas linhas de produ~ao, a linha Tea linha T-N, a avaliayao do nivel de 

economias de variedade em relayao a urn determinado conjunto de produtos e dada por: 

SCT(y)=[C(yT)+C(yN-T)-C(y)]/C(y). 279 

Se a produyao dos Y produtos de uma empresa estiver decomposta nas linhas 

produtivas T e N-T, essa diversi:ficayao faz com que os custos totais aumentem, 

diminuam ou se mantenham constantes conforme SCT seja maior, menor ou igual a 

zero. 

Este conceito de economias de variedade pode associar-se ao de economias 

especificas de escalaja antes apresentado da seguinte forma: 280 

Pode entao concluir-se que se nao existirem econ01ruas de variedade as 

economias de escala globais correspondem a soma ponderada das economias de escala 

279 Bawnol, W., Panzar, J. e Willig, R.(l982), p.73. 
280 Bawnol, W., Panzar, J. e Willig. R. (1982), p. 74. 
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especificas. Mas, se existirem economias de variedade, o denominador da expressao 

acima e menor que 1 e amplia o numerador, ou seja, aumenta as economias de escala. 

Assim, mesmo que as economias especificas de escala sejam constantes para T e N-T 

as economias de variedade aumentam as economias totais de escala. 

As economias de escala globais passam a ser dadas por uma expressao em que 

no numerador estao representadas as economias de escala especificas dos produtos 1 e 

2 ponderadas pelo respectivo peso na produ~ao total e no denominador a diferen~a ( 1 -

economias de variedade). Se nao existirem economias de variedade a expressao fica 

reduzida ao somat6rio ponderado das economias de escala especificas. Se as economias 

de variedade forem positivas podem contribuir para ampliar as economias de escala 

positivas ou entao para compensar eventuais deseconomias de escala. 

A motiva~ao para a diferencia~ao de produtos pode ser analisada nos conceitos 

anteriormente apresentados. Considerando uma empresa que produz apenas urn tipo de 

bern e que devido a dimensao de mercado nao consegue explorar totalmente as . 

potenciais economias de escala existentes, subutilizando a capacidade produtiva, se optar 

por diferenciar a produ~ao em dois tipos de hens podeni ocorrer urn agravamento dos 

custos (custos de diferencia~ao) na produ~ao de cada urn dos hens, mas uma descida de 

outros custos (como por exemplo custos de paralisa~ao) caso essa diferencia~ao 

corresponda a urn nivel de produ~ao mais elevado.281 

Perante uma situa~ao concreta, a identifica~ao da existencia de economias de 

variedade e efectuada atraves da defini~ao da forma adequada da fun~io custo e da 

avalia~ao das respectivas propriedades em particular a verifica~ao da propriedade da 

subaditividade. 282 

281 Dois tipos de custo enoontram-se entao em oonfrmto: os de difennciacllo e os de inaaividade. 
282 Para que a fim~o custo na empresa multiproduto seja sabaditiva deve apresentar eotre outras caratteristicas: nio deve cooter um 
nfunero elevado de parametros, niio ter restri9fies quanta aos sinais da primeira e segunda derivadas, ser bern oomportada, apresartar 
veaores de produ~o com produ~o nula de alguns hens. 
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As fun~oes Cobb Douglas e Translog nao se adequam a analise da 

multiprodu~ao, porque para este tipo de funyoes desde que urn dos produtos no conjunto 

da produyao seja nulo a funyao assume o valor zero. Uma das funyoes que se adequa as 

propriedades referidas e a fun~ao guadratica283 e tern sido a forma adoptada em estudos 

empiricos de verifica~ao da existencia de economias de variedade. Embora seja essa a 

forma que melhor se adapta, a funyao custo multiproduto deve permitir a violayao ou 

nao das propriedades referidas, porque deverao ser os dados e nao as formas funcionais 

que determinam as propriedades da funyao custo. 284 

Para que se teste a ocorrencia de economias de variedade ou escala numa 

situayao concreta, e necessario conhecer as fun~oes custo efectivas verificando em 

seguida as propriedades da subaditividade. 285 Existem no entanto diferentes problemas 

que se colocam a essa analise e os autores que conceberam as economias de variedade 

reconheceram que ainda havia muito havia a fazer quanto a constru~ao da "funyao custo 

multiprodutos a partir de modelos de produyao que sejam mais f/exiveis e realistas, ·que 

permitam uma variedade de factores partilhados, alguns parcialmente congestionaveis e 

factores que sao apenas repartidos por subconjuntos adequados do processo 

produtivo". 286Reconheceram ainda ser necessario mais trabalho te6rico de base para 

"construir modelos que permitam ao investigador obter com base na funyao custo 

multiproduto informa~ao sobre a estrutura da utiliza~ao dos factores pelo processo 

produtivo fundamental". 287 

283 A efiricia tecnologica corresponde assim a minimiza~o dos wstos. A "fonna da fun~o de wsto traduz as propriedades essenciais 
das tecnicas 6ptimas disponiveis". As economias de escala e economias de variedade traduzem afinal essas propriedades. Gaffard, J. 
(1990), p.l2 ep.l5. Com os progressona teoria da duaHdade por Varian, H. (1978) e Fuss e McFadden (1978) "epossivel em vez de 
estimar directamente as rela9(ies tea1ol6gicas ( fun~o de produ~o e produ~o muhiproduto) estimar a fun~o wsto". Os autores do 
conceito de economia de variedade ap6s analisarem algumas fun9(ies que poderiam eventuahnente satisfaZfl' as caraaeristicas definidas, 
concluiram sec a fun@o aJSto guadnitica a mais adequada. A demonstra~o em Baumol, W. Panzar, J. e Willig. R. ( 1982), p.453-457. 
284 Baumol W., Panzar, J. e Willig. R. (1982), p.449 e 450.(sublinhados nossos). 
285 Gaffard, J. (1990). 
286 Baumol, W., Panzar, J. e Willig. R. (1982), p.463. 
287 Baumol W., Panzar, J. e Willig. R. (1982), p.463 destacam Fuss e McFadden (1978) como tendo dado contributos fundamentais 
em rela~o a estas tecnicas. 
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Urn primeiro problema que se depara a constru~ao dessa fim~ao custo 

multiproduto e a selec~ao dos tipos de custo a considerar. Numa analise estatica os 

custos a considerar serao apenas os custos de curto prazo mas numa analise de Iongo 

prazo devera ter-se em considera~ao por exemplo a redu~ao dos custos em resultado do 

progresso tecnico. 

De entre o vasto conjunto de conceitos de custo desenvolvidos pela teoria 

econ6mica nao existe uma concep~ao aut6noma de custos de subutiliza~io ou de 

inactividade que corresponda aos custos decorrentes da subutilizas;ao dos factores 

produtivos e cuja rela~ao com os habituais conceitos de custo seria a seguinte: parte dos 

custos fixos em que a empresa incorre independentemente do nivel de labora~ao com 

valor proporcional a subutiliza~ao do equipamento; uma parcela dos custos variaveis 

salariais pois a subutiliza~ao nem sempre e acompanhada de dispensa de pessoal, devido 

a existencia de reservas de mao de obra na empresa aceite por motivos estrategicos ou 

resultado de rigidez na legisla~ao ]aboral. 

Esses custos de subutiliza~ao ou inactividade parcial, poderiam ser confrontados, 

depois de devidamente ponderados pela probabilidade de virem a ocorrer288, por 

exemplo, quando da instala~ao do equipamento, com os custos de ajustamento 

resultante de urn posterior alargamento de capacidade produtiva e com os custos de 

diferencia~ao de produtos ou actividades, associados a area produtiva de marketing e 

comercial ou outras. 289 

Na pratica, toma-se muito dificil avaliar todos os custos referidos anteriormente, porque 

seria necessario que as empresas possuissem uma contabilidade de custos por produto~ 

alem disso se dispusessem a divulgar essa informa~ao. 290 

288 Pondera~opela probabilidade de ()C()J'Jincia por exemplo em Moene, K. (1985) e Artus, p. e Morin, P. (1991). 
289 Stigler, J. (1938). 
290 Rodrigues, M. J. (1988). A estrutura de custos por produtos oonhecida em algumas empresas contaaadas e oonsidecada um elernento 
sigiloso dada a ilq>ortancia que assume em situa9i)es de conCOI'l'€ncia. 
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Os custos da diversifica~o de produtos no caso da empresa multiproduto 

podem ser representados atraves de uma fun~io custo "com abas" tambem designada 

de transilvinica e representada na Figura 25-11. 291 

As "abas" A W e BV resultam da empresa yl para produzir y2 ter que incorrer 

em custos fixos adicionais e de modo identico a que produz y2 para produzir yl. 

Portanto, as "abas" da funyao292 desapareceriam caso se assumisse que para produzir os 

produtos yl e y2 quando antes apenas se produzia urn deles, por exemplo yl, nao 

envolvesse custos fixos adicionais ou porque o equipamento era dotado de flexibilidade 

de produto293, ou porque se estava numa situayao de produyao conjunta ou de 

aproveitamento de sinergias. Por exemplo, se o equipamento usado para produzir·yl 

Figura 25.ll- Fun~io custo no caso de 

2 produtos com custos fixos especificos de produto 

C(y) w v 

Fonte: Baumol, W., Panzar, J. e Willig,R.(1982),p.83 

estivesse subutilizado e apenas produzia esse bern e passasse a produzir yl e y2 sem 

acrescimo de custos fixos, mas antes eliminando os custos de subutilizayao, a funyao 

deixaria de poder ser representada daquela forma. 

291 Baumol, W., Panzar, J. e Willig, R. (1982), p.83. 
292 Fun~o custo designada por ''transilvanica" ( transylvanitm cost jiuu:lion) por semeOtan~ oom as asas de urn rnorcego. 
293 Flexihilldade de produto no sentido atribuido por Gerwin,D. e Leung. T.K (1980) segundo~ de Boyer, R. e Coriat, B. 
( 1987). 
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ll.4.4.3. Especializa~io, difereqcia~io e uso da capacidade produtiva 

Enquanto que a empresa especializada num unico tipo de produ9ao procura 

explorar as economias de escala, a empresa multiproduto consegue ganhar economias de 

variedade que podem ser interpretadas como extemalidades positivas entre as diferentes 

Iinhas de produ9ao. 294 

A diferencia9ao e diversifica9ao de produtos reduz ou amplia as economias de 

escala? Esta e uma questao com grande importancia pnitica e te6rica e que se relaciona 

com as estrategias empresariais de especializayao e de diversificayao. 

Se a varia9ao permitir elevar a escala produtiva, entao pode ser acompanhada de 

economias de escala. A variedade pode aumentar o mercado e contribuir para que a 

produ9ao alcance uma escala eficiente. "Novas variedades de produtos podem ser 

atractivas para segmentos de mercado ainda nao atingidos e criar a procura para a 

producao eficiente".295Ao contriuio das economias de escala que exigiam "gostos 

massificados"296
, as economias de variedade jogam bastante a favor de urn mercado 

diferenciado com produtos de elevada qualidade que apenas podem ser comprados por 

detenninados segmentos do consumo. 

Assim, as estrategias de diversifica~io e de especializa~io297 podem ser 

interpretadas como representando "duas respostas diferentes ao risco298 [sendo a segunda 

preferivel quando] as economias de escala que lhe estao associadas mais que compensam 

a redu9ao dos riscos visada com a diversifica9ao de produtos "299 No caso inverso, e 

preferivel escolher a diversifica9ao a menos que se possa conciliar as duas estrategias e 

portanto obter urn duplo beneficio.300A redu9ao do risco e conseguida porque a 

294 Tirole ( 1989) p.l6-17;20. 
295 Koutsoyiannis, A ( 1982), -p.50. 
296 Chamberlin, E. (1953), p.22. 
297 Clarke, R. (1993 ). 
298 Freeman, C. (1982), p.l50. 
299 Broussole, C. (1989), p.89. 
300 A concilia~o das duas estrategias, na Optica de M Porter encontra-se condenada ao insucesso. Porter, M (1980) 
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modifica~o da procura pode atingir apenas alguns dos mercados. Mas a propria 

diversifica~ao envolve riscos de diferente grau. 301 

As fusoes e as alian~as entre empresas do mesmo sector de actividade mas 

produzindo diferentes produtos, que sao uma forma de diversificar a produ~ao, podem 

ser compreendidas com base nas economia de variedade. A estrategia de alian~as e por 

vezes imposta pela necessidade de reduzir custos conseguindo uma certa dimensao 

minima e simultaneamente diferencia~ao de produtos. E o caso de estabelecimentos 

industriais especializados que pertencem a duas empresas que se fundem para alcan~ar a 

diversifica~ao. 302Essa fusao de duas empresas uni-estabelecimento ambas especializadas e 

similar a passagem de uma empresa monoprodutora para a multiprodu~ao. 

Deve assim ser distinguida a diversifica~ao sem alargamento de capacidade da 

diversifica~ao acompanhada de alargamento da capacidade. A diversifica~ao com 

alargamento de capacidade pode ser uma mera expansao da actividade enquanto que a 

outra pode corresponder a actividade inovadora ao nivel tecnol6gico e de organiza~ao, 

pois com os mesmos factores pode produzir-se outro produto ( altera~ao do modelo, da 

composi~ao, da apresenta~ao etc.) ou entao partilhar os factores produtivos para que 

simultaneamente se produzam vcirios. 0 crescimento de uma empresa caso existam 

economias de escala e geralmente de extensao, mas, na sua ausencia, o crescimento e de 

expansao com a cria~ao de novos estabelecimentos com diferentes produtos. 303 

Se a produ~ao independente de dois bens envolve menores custos que a 

produ~ao conjunta, ou seja, existem deseconomias de variedade, uma empresa que 

produza esses dois bens pode decidir separara a produ~ao em duas unidades 

independentes que operam como quasi-empresas.304 A distin~ao entre empresa quase-

301 Tipos de inova~o e incerteza em Freeman, C. (1982), p. ISO. 
302 Clarke, R. (1993); Broussole, C.(l989). 
303 Koutsoyiaunis, A(I982), p. 42 e 43. 0 caso portugues jli foi analisado quanto a estes dois tipos de expansio (por eXlenslio e por 
diversifica~o) em Mata, J. ( 1993 ). 
304 Tirole, J. (19 89), p.l6-20. 
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empresa formulada por Williamson30s tern importincia na defini~ao das economias de 

escala. A empresa pode ser entendida como uma organiza~ao aut6noma que pode 

possuir varios estabelecimentos ou quase empresas. A empresa e "uma organiza~ao 

aut6noma responsavel pela fixa~ao de pre~os, produ~ao, manuten~ao de stocks, finan~as 

e desenvolvimento da capacidade de urn determinado produto".306 Por isso e que a teoria 

da empresa deve ser assumida como sendo aplicavel a empresa e nao a quase empresa. 

Uma empresa ao optar por dispersar a produ~ao por diferentes estabelecimentos pode 

assim beneficiar de economias de escala em certas fun~oes como a distribui~ao 

empreendida a nivel global e nao gerar deseconomias de escala quanto a fun~ao 
produtiva, por ser ultrapassada a escala minima eficiente. 307 

A distin~ao entre empresas e quase empresas em rela~ao ao uso da capacidade 

produtiva resulta de a nivel conjunto uma empresa pluriestabelecimento a subutiliza~ao 

da capacidade produtiva poder ser gerida de diferente forma pelos varios 

estabelecimentos. No caso da subutiliza~ao ter origem no decrescimo persistente da 

procura em relayao a urn dado produto que constitua o principal produto de urn 

estabelecimento, essa subutilizayao pode ter como repercussoes o encerramento de urn 

dado estabelecimento, e portanto urn redimensionamento global da empresa. 308 

A diferenciayao de produtos pode assim ser considerada na perspectiva de urn 

unico estabelecimento produtivo ou de uma empresa multi-estabelecimento em que cada 

urn deles se encontra especializado num unico produto, sendo que, o conceito te6rico de 

empresa multiprodutora se adequa melhor a primeira situa~ao. 

Na perspectiva do presente estudo as consequencias da subutilizayao da 

capacidade tenderao a distinguir-se em cada urn dos dois casos: no primeiro, a empresa 

lOS Marris, R. (1991). 
306 Marris, R. (199l),p.43. 
307 Trabalhos empiricos como os de Gallop, F. e Monahan, J. (1991) concluem que as empresas aumentam a diversifica9lo da 
aaividade a~anhando esse processo por uma especializa98o CRSCellle das guase;mpresas. 
308 Na recolha direaa de infonna9iio junto de erq~resas alimentares portuguesas este fen6meno verificou-se algumas vezes na hist6ria 
das erq~resas. 



159 

uni-estabelecimento com diferentes produtos podeni efectuar uma estrategia de 

diferenciayao de produtos por substituiyao ou nao dos produtos anteriormente 

produzidos~ no segundo caso, a empresa multi-estabelecimento com cada urn deles 

especializado num dado produto, e mais provavel que se a subutiliza9ao ocorrer apenas 

num determinado estabelecimento ( ou seja, num determinado produto) a estrategia seja 

de efectuar o encerramento dessa unidade produtiva, a que correspondeni uma redu9ao 

da capacidade total da empresa acompanhada por uma melhoria no nivel de utilizayao da 

capacidade global. 

As tecnologias actuais, sendo mais eficazes e flexiveis que as anteriores oferecem 

maiores possibilidades de diferenciayao de produtos e de ganhos de economias de 

variedade, podendo afirmar-se que as economias de variedade "comandam os 

mecanismos de diversifica~ao tecnol6gica e de inova~ao de produtos. e portanto, os 

mecanismos de estrutura~ao e de delimitayao dos mercados. "309 

Alem disso, se as tecnologias actuais mais flexiveis310 permitem e incentivam a 

diferenciayao de produtos e tomam as economias de escala, que impunham uma escala 

produtiva minima menos importantes quando comparadas com as economias de 

variedade, entao a subutiliza~iio quando seja resultante de dimensao insuficiente da 

produyao em relayao a escala imposta pelo equipamento (indivisibilidades )3u tendera a 

diminuir ou a reduzir-se. 

ll.5.Conclusoes 

Sendo diferentes os ambitos e concepyoes de capacidade produtiva e de niveis de 

utiliza9ao como foi analisado no Capitulo I, resulta que os respectivos factores 

309 Gaffard, J. (1990), p. 22.(sublinhados nossos). 
3100s equipamentos existentes numa empresa podem ser comuns a algumas fileiras produtivas e existem tambCm equipameotos que 
depois de regulados podem produzir artigos que difecem apena.s pe1a sua ~ ou embalagem. A &:d.hiHdade do eqaipl'mento e 
tambCm importante porque as possibilidades de altera9iio dos modelos dos produlos esta oondicionado par elc. 
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explicativos, e em particular as causas da subutiliza~ao, sao tambem bastante diversos 

como se assinalou no presente Capitulo II: 

Dependendo da natureza da subutiliza~ao da capacidade produtiva ( planeada e 

nao planeada) assim se podem agrupar as causas que a determinam. No caso da 

subutiliza~ao planeada as causas podem ser de origem tecnica, ligadas a estrutura de 

mercado, a oscila~oes da procura e a custos de ajustamento. Quanto a subutiliza£ao nao 

planead~ e a procura, modifica~oes nao previsiveis no mercado de factores ou de bens 

intermedios, aspectos financeiros e erros de gestao, e crises sectoriais e reestrutura~oes 

que podem determina-la. 

Da analise pioneira de Chamberlin312 sobre o excesso de capacidade inerente a 

estrutura de mercado ( concorrencia monopolistica) destaca-se: o equilibrio abaixo do 

nivel de plena utiliza9ao da capacidade produtiva, o papel da publicidade enquanto forma 

de diminuir a diferen9a entre a escala de produ9ao efectiva e a escala de produ9ao mais 

eficiente, e a concorrencia entre as empresas atraves da diferencia~ao de produtos. 313 

As propostas de Chamberlin de analise do produto enguanto variavel 

econ6mica, 314 
( sendo urn bern definido pelos vectores pre~o-quantidade-qualidade em 

vez de apenas pre~o-quantidade) permanecem ainda hoje insuficientemente 

desenvolvidas apesar da incorpora~ao das caracteristicas do produto no modelo de 

Hotelling e no modelo de consumo de Lancaster. 

311 Kaldor, N. ( 1950) disatte a questao do excesso de capacidade em rela9llo oom as indivisibilidades. 
312 Chamberlin, E. (1933). 
313 Este tipo de comportamento ser.i desi~?Pado no Capitulo IV por ajostamemo pelas quaHdades. 
314 Chamberlin, E. (1953). 
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Da abordagem keynesiana de Domar sobre o excesso de capacidade, efectuada 

num contexto de analise do crescimento destacam-se tres aspectos : a rela~ao entre a 

capacidade produtiva global e o comportamento microecon6mico~ a distin~ao entre a 

subutiliza~ao resultante da concorrencia entre empresas da subutiliza~ao derivada do 

alargamento de capacidade nao criar automaticamente o rendimento que lhe asseguraria 

a procura ( o efeito capacidade, que se con juga com o efeito rendimento/multiplicador no 

processo de crescimento desequilibrado) e a associa~ao entre a capacidade produtiva e 

os "gostos e preferencias dos consumidores. 315 

De entre os factores que afectam o nivel de utiliza~ao da capacidade produtiva 

destaca-se a procura (modifica~oes de curto prazo ou de Iongo prazo como as 

associadas ao ciclo de vida do produto ), em particular nas abordagens keynesianas e a 

nivel agregado. 0 papel da procura enquanto gerador de subutiliza~ao da capacidade 

produtiva e no entanto ignorado ou menosprezado na maior parte das amilises 

neoclassicas que adoptam os pre~os como elementos privilegiados de ajustamento entre 

a procura e a oferta. Mesmo na analise macroecon6mica keynesiana o ajustamento pelas 

quantidades e mais frequentemente reportado a varia~ao de existencias que a varia~ao no 

nivel de utiliza~ao da capacidade produtiva. 

A intensidade capitalistica dos processos produtivos influi sobre a dura~o e 

intensidade de utiliza9ao da capacidade produtiva, em virtude dos custos dos factores 

serem diferentes ao Iongo da jomada diaria de trabalho. 

0 trabalho por tumos introduz alguma flexibilidade na combina~o dos factores 

produtivos e permite optimizar a utiliza~o da capacidade. 

315 Domar, E. (1947). 
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Custos diferenciados ao Iongo do ano (por exemplo o pre~o das materias primas) 

levam a periodos de inactividade da capacidade produtiva com intensidade variavel e por 

vezes varias;oes ciclicas regulares da utiliza~ao. 

As indivisibilidades tecnol6gicas podem estar na origem da subutiliza~ao. A 

escala minima eficiente para uma determinada produyao pode ser demasiado elevada em 

rela~ao a dimensao ou estrutura de mercado. Quanto mais divisiveis forem os factores 

produtivos e quanto maior for o grau de partilha dos factores, maior podera ser o nivel 

de utiliza~ao da capacidade. 

0 grau de concentras;ao exerce sobre o nivel de utiliza~ao da capacidade 

produtiva dois efeitos opostos: por urn lado uma empresa em concorrencia imperfeita 

pode produzir a urn nivel inferior ao correspondente ao custo minimo ( excesso de 

capacidade chamberliniano) mas por outro lado OS produtores que operam num mercado 

com elevada concentra~ao, dado o poder de mercado que possuem e caso tenham 

fidelizado urn mercado a custa da diferencia~ao, tern uma maior margem para reagir a 

choques adversos da procura, quer atraves da diferencia~ao de produtos quer atraves da 

redu~ao da margem de lucro. 

A subutiliza~ao pode tambem ter uma natureza estrategica, quer para ter para 

dissuadir potenciais empresas que pretendam entrar no mesmo sector (com os 

respectivos custos irrecuperaveis) quer pelo sobredimensionamento quando da instala~ao 

para obviar a futuros custos de alargamento de capacidade. 
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As economias de variedade ou economias de gama conceptualizadas por Panzar e 

Willing em 1975316 ilustram Garno_ no caso de uma empresa. multiprodutora e possivel 

rapidamente e com custos nulos ou baixos variar a composi~ao da produ~ao de forma a 

rendibilizar a capacidade produtiva instalada caso esta nao seja especifica de urn produto. 

Quando a subutiliza~ao resulta da dimensao insuficiente da produ~ao em rela~ao a escala 

imposta pelo equipamento tendera a ser menor com tecnologias flexiveis que tomam as 

econormas de escala menos importantes quando comparadas com as economias de 

variedade. 

A flexibilidade tecnol6gica nas diversas acep~oes (flexibilidade de altera~ao do 

design, flexibilidade mista, flexibilidade de divisao, flexibilidade de volume e flexibilidade 

de encaminhamento) possibilita urn nivel de utiliza~ao da capacidade produtiva maior. 

·A introdu~ao de novas produtos gera sabre o excesso de capacidade efeitos de 

sentidos opostos, cuja resultante apenas atraves de estudos empiricos podera ser 

conhecida. Por urn lado pode tamar mais dificil a cada empresa ( ou melhor quase

empresa) alcan~ar a escala mais eficiente para cada produ~ao/produto, por outro, ao 

induzir aumentos da procura permite contrariar a ineficacia de escala. 

0 ajustamento entre a oferta e a procura no ambito macroecon6mico e 

microecon6mico pode efectuar-se pelos pre~os, pelas quantidades e pelas qualidades 

(natureza dos produtos ou do comp6sito produtivo ). 

316 Panzar e Willing (1975). 
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CAPiTIJLOW 

METODOLOGIAS DE AV ALIACAO DA CAPACIDADE PRODUTIVA 

E DOS NivEIS DE UTILIZACAO 

METODOLOGIAS DE ANALISE DA DIFERENCIACAO E DIVERSIFICACAO 

m.l.Introdu~io 

No Capitulo I, quando da anatise dos conceitos de capacidade produtiva 

salientaram-se ja algumas dificuldades na avalia~io desses fen6menos. Tambem as 

abordagens te6ricas do nivel de utiliza~io da capacidade referidas no Capitulo II 

destacam algumas dificuldades na investiga~io empirica, devido, entre outros factores as 

dificuldades de avalia~o. No capitulo presente serio apresentadas algumas 

metodologias desenvolvidas nesse ambito. 

As metodologias de avalia@o de capacidade produtiva a nivel agregado e do 

respectivo nivel de utiliza~io podem agrupar-se nos seguintes tipos: a) recolha de 

informa~io atraves de inqueritos as empresas (ponto W.2.1.); b) metodo da escola de 

Wharton (ponto W.2.2.); c) recurso a fun~es de produ~io ou a fun~oes custo 

(ID.2.4.); d) metodos baseados no quociente capital-produto (ponto W.2.3.); e) 

avalia~io directa com base nas caracteristicas fisicas do equipamento. 

Para a determina~io da produ~o potencial das empresas. para alem dos 

inqueritos, tem-se desenvolvido principalmente dois metodos indirectos: a) anatise da 

envolvente de produ~io com recurso a tecnicas de programa~o; b) determina~o da 
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fronteira estocastica da fun~o de produ~o, que corresponde a uma deslocayao paralela 

da fronteira de produ~o convencional. 1 

Relativamente ao nivel de utilizas-ao do factor trabalho, existem, para alem da 

medida mais comum de subutiliza~o, a taxa de desemprego (Ill.3.1.), outras formas de 

avaliayao que serao apresentadas (Ill.3.2.). 

Finalmente, neste capitulo consagrado a metodologias de avaliayao, sao 

apresentados alguns indices de diferencias-ao e diversificas-ao da produs-ao (ll.4.). 

ID.l. Metodologias de avalia~io da capacidade produtiva global e niveis de 

utiliza~io 

ll.l.l. Metodo de inquerito e indicadores de subutiliza~io 

Este metodo de avaliayao directa consiste na inquiriyao regular das empresas 

normalmente atraves de ingueritos promovidos pelos aparelhos estatisticos publicos ou 

por organizayoes empresariais. Apresentam-se em seguida cinco aspectos relativamente 

aos quais e recolhida informayao atraves dos inqueritos de conjuntura e que se 

encontram relacionados com a capacidade produtiva, ilustrando sempre que possivel a 

situa~ao para o caso portugues. 0 Ouadro l.ID. apresenta, para Portugal, o tipo de 

fen6menos possiveis de conhecer atraves do Inguerito de Conjuntura a Industria - ICIT ( 

diferentes versoes) e do Inguerito de Conjuntura ao Investimento -ICI, com destaque 

para os que se encontram associados ao nivel de utilizayao da capacidade produtiva. 

• Nivel de utiliza~io da capacidade produtiva 

A forma de inquirir o nivel de utilizayao da capacidade produtiva difere entre os 

paises. Em Portugal, por exemplo, questiona-se a taxa de utiliza~io da capacidade 

produtiva (TUCP), tomando como referenda (utilizayao a 100%) a capacidade quando 

1 
Kalirajan, K. P. e Obwma, M B. (1994), p.87. 



167 

os factores sio utilizados ao nivel normal;2 no inquerito McGraw Hill indaga-se a taxa 

efectiva de labora~io e a taxa preferida de labora~io; o inquerito BAE interroga a 

que nivel opera a empresa; o inquerito CBI3 questiona se a produ~ao efectiva se 

encontra abaixo de uma taxa de labora~io satisfatoria; outros inqueritos simplesmente 

interrogam se a empresa se encontra a produzir a plena capacidade. 

A diversidade ou ausencia de conceitos de capacidade a serem tornados como 

referencia pelos inquiridos dificulta as compara~oes entre os resultados para dos varios 

paises e periodos. Em rela~ao a taxa de utiliza~ao da capacidade produtiva dos paises da 

Uniao Europeia sao publicados dados mensais, seguindo metodologias uniformes.4 

• Rela~io entre a procura esperada e a capacidade produtiva instalada 

Os inqueritos de conjuntura as empresas permitem ainda conhecer se a procura 

esperada no curto prazo pelas empresas e adequada a capacidade instalada5
, ou se esta 

capacidade e suficiente em rela~ao a carteira de encomendas existente ou prevista. 6 

• Possibilidades de aumentar a produ~io no curto prazo com e sem admissao de 

pessoal 

As possibilidades de aumentar a produ~ao no curto prazo com e sem admissao de 

pessoal dao origem ao que se designa por margem de capacidade e ja foram inquiridas 

para Portugal em anteriores versoes do ICIT. 7Estas margens de capacidade, sendo 

2 
Inquerito de Conjuntura a IndUstria Transformadora (INE) • Instrumento de Nota~o adoptado desde 1987. Nos inqueritos anteriores 

a 1987 eram propostos sete escal0e8 de percmtagem de utiliza~o, o primeiro inferior ou igual a SO% e o ultimo a mais de lOOo/o. V. 
Quadro l.ill) 
3 

CBI (Confederation of British Industry) Survey of Industrial Trmds.lnstrumaJto de N~o apresmtado em Rosewdl, B. C. (1987), 
p.lS-18. 
4 

Eurostat, Panorama de I' industrie QOJJIDliDlautaire - Supplement conjoncturel. Refira-se que os resuhados publicados pelo Eurostat 
relativos a taxa de utiliza~o da capacidade produtiva nio coincidcm nem em valor nem em evolucio com idintica informa~o 
publicada pelo INE para o mesmo periodo. 
5 

Inquerito CBI. 
6 

Inquerito de Conjuntura a IndUstria Transformadora • ICIT (INE). 
7 

Inquerito de Conjuntura a IndUstria Transformadora (INE). 
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conhecidas com detalhe dao infonna~es importantes quanto a flexibilidade do sistema 

produtivo. 8 

• A capacidade produtiva instalada excedentaria como desincentivo ao 

investimento e a insuficiente capacidade instalada como obstaculo ao aumento 

da produ~io 

Estes dois efeitos do nivel de utiliza~ao da capacidade sobre o investimento e a 

produ~ao respectivamente sao inquiridos para Portugal atraves de dois inqueritos 

distintos.9 Pelo ICIT e possivel conhecer qual a percentagem de empresas que encontra 

como restricao a respectiva produ9ao, entre outras, o equipamento existente e atraves do 

ICI e possivel conhecer sea existencia de capacidade produtiva nao utilizada constitui 

urn desincentivo, entre outros, ao investimento. 

• 0 investimento de alargamento da capacidade 

Pelos inqueritos de conjuntura a industria transfonnadora ou ao conjunto da 

economia e possivel conhecer do conjunto do investimento a parcela gue se dirige a 

alargamento de capacidade. 

Tambem neste caso existem diferen~as entre inqueritos promovidos em diferentes 

paises. Por exemplo, para Portugal os tipos de investimento, considerados com caracter 

exclusivo. sao alem do investimento de extensao das capacidades de produ~ao, o de 

substituiQao. o de racionalizaQao e reestruturaQao, o de seguran9a e controlo de polui~ao 

e outros nao especificados. Ja para o Reino Unido os objectivos do investimento 

considerados nos inqueritos sao alem da expansao da capacidade, o aumento da 

eficiencia, o de substitui~ao, e outros nao especificados. Como a resposta no caso do 

inquerito ingles CBI e de natureza qualitativa, neste pode ser assinalado mais do gue urn 

8 
Em Fran~ as margens de capacidade sio coohecidas atravc!s dos Inqw!rito de CaojUDtura efeauado pelo INSEFJ Banque de France. 

9 
Inqw!rito de Caojm:rtura ao Investiinento • ICI , (INE) e Inqw!rito de CaojUDtura a IndUslria Transformadora - ICIT (INE) 

respeaivameote. No Reino Unido os dois tipos de inf01111119io sio reoolbicb no mesmo questi<JIIlirio. 
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objectivo. ao contra.rio do que se passa no questiona.rio portugues. 10 Este facto leva a 

que seja prejudicada a qualidade dos resultados portugueses, porque dificilmente se pode 

considerar que o objectivo de urn investimento e apenas de racionaliza~io ou de 

alargamento da capacidade, por exemplo.11 

ID.l.l.l. Indicadores directos de utniza~io e conceitos teoricos de capacidade 

produtiva 

ID.l.l.l.l Taxa de utiliza~io da capacidade produtiva (TUCP) 

Os excessos de capacidade e defices de produ~ao (output gap) assim como outros 

tipos de subutiliza~ao antes caracterizados no Capitulo I, podem ser avaliados atraves 

de taxas de utiliza~ao da capacidade produtiva que relacionam o nivel de produ~ao 

efectivo com urn nivel de capacidade tornado como referencia. 12 Por exemplo, a taxa de 

utilizayao da capacidade produtiva (TUCP) de uma economia pode corresponder ao 

quociente entre a diferen~a entre produto potencial (Y p) e o produto efectivo (Y) e 

produto potencial (Yp). Esta medida exprime-se em percentagem:(Yp-Y)•100/Yp. 

A TUCP varia geralmente entre 0 e 100% devido as metodologias de ca.Iculo. 

Quando e avaliada directamente atraves de ingueritos de conjuntura as empresas embora 

possa ser superior a 100%, como e o caso do lnquerito de Conjuntura a Industria 

Transformadora do INE, onde o questiona.rio indica ser possivel "urn estabelecimento 

laborar a mais de 100% da sua capacidade desde que o equipamento e/ou o pessoal 

empregado trabalhem a urn ritmo superior ao considerado normal" .13 

10 
No Inquerito ao Investimt'llto (INE) o tctal das peramagens do investimt'llto afec:tas aos diferartes objectivos deveria tota1izar 

1 OO%.No inquc!rito CBI aptDas se pede para assinalar ou nio a existincia de cada IUD dos difenmes tipos de investimt'llto. 
11 Este facto poder8 tambem explicar a elevada peramagem de empresas que indicam como respOIIta para o objectivo do investimcmo 
uoutros". 

12 Capftalo I. 
13

1NE (1990) lnstrumeo1o de Nola9io do InquCrito de Cmjuntura a IndUstria Transformadora, .Modelo INE '289, p.4. 0 oooceito 
ilqllicito de capacidade - labora9io a 1 OOOA. - correspclllde no inquc!rito portugues a labora£io a IUD ritmo normal do equipameuto e do 
pessoai. 
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A taxa de utiliza9io da capacidade produtiva (TUCP) publicada regularmente pelo 

INE para a industria transfonnadora14 pode ser interpretada como constituindo a medida 

da subutiliza9io da capacidade em rela~io a capacidade plena tecnica (yct-y) ou em 

rela~io ao nivel 6ptimo do ponto de vista econ6mico (yom-y), porque o criterio de 

referencia a adoptar pelas empresas inquiridas e "o equipamento e /ou o pessoal 

empregado" a trabalharem a "urn ritmo normal". Na ausencia de esclarecimentos 

adicionais quanto a adop9io de criterios economicos ou criterios tecnicos para 

identifica9io da nonnalidade os resultados sio de arriscada interpreta~io. Este e alias urn 

problema presente na maior parte dos inqueritos de conjuntura, sendo a interpreta~io 

corrente a de que a TUCP traduz no essencial a diferen~a entre a capacidade fisica e a 

capacidade efectivamente usada (CT-UC) remetendo assim para a concep~io tecnica de 

capacidade produtiva.15 

m.2.1.1.2. Margem de capacidade (MC) 

A margem de capacidade e a parcela nio utilizada da capacidade de produyio 

instalada ou a parcela de alargamento da produs;io possivel no curto prazo, por exemplo 

atraves da admissio de trabalhadores suplementares. Na primeira acep~io, a margem de 

capacidade (MC) pode ser calculada indirectamente a partir da taxa de utiliza~io da 

capacidade produtiva: MC=(lOO-TUCP).16 

A margem de capacidade (MC) tambem pode ser conhecida directamente atraves 

de questoes especificas sobre esse assunto incluidas nos inqueritos de conjuntura. 

Geralmente essas questoes referem-se as possibilidades de aumento da produ~io com e 

sem admissio de pessoal e antecedem a questio da condi9io "caso existisse procura .. ". 

14 
A Taxa de Utiliza~o da Capacidade Produtiva (IUCP) e obtida pela questio :"No UltJmo trimestre a voaa eapaddade de 

prod~o utDizada foi aprosimadamente de :--I• ". 
IS Anxo, D. e Bigstm, A (1989). 
16 

Cdte, G. (1990) e Fayolle, J.(l990). 
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Os dois tipos de margem de capacidade (MC), com e sem admissao de pessoal, 

correspondem, aos aumentos de produ~o, geralmente expressos em percentagem, que 

seriam possiveis de concretizar atraves da admissio de pessoal ou com o mesmo pessoal, 

desde que o nivel da procura justificasse esse alargamento de capacidade ou da utiliza~ao 

da parcela da capacidade antes ociosa. 17 

Definem-se deste modo directo duas margens de capacidade, uma com admissao 

de pessoal, ou seja, supondo uma varia~ao na quantidade do factor trabalho avaliada em 

nWnero de individuos e outra sem admissao de pessoal, portanto considerando 

implicitamente o mesmo niunero de individuos mas agora trabalhando durante mais 

tempo, com maior intensidade ou melhor organizados. 

A margem de capacidade (MC) avaliada directamente pode ser interpretada como 

a diferen~a entre a produ~ao efectiva (y) e os niveis de produ~ao correspondentes ao 

maximo tecnico (yet). Varias razoes suportam esta interpreta~ao: a empresa e 

questionada sobre se pode e nao sobre se deseja (por motivos de rendibilidade imediata 

ou por motivos estrategicos) aumentar a produ~ao... nao sendo referidas quaisquer 

condi~oes de custo.18 

Como a empresa nao e questionada sobre se deseja esse nivel de produ~ao, o nivel 

de produ~ao correspondente a capacidade desejada ( cdm) possivelmente nao e adoptado 

como referencia. Por vezes, o modo como as questoes relativas a margem de 

capacidade sao colocadas nao permite com seguran~a concluir qual das outras 

concep~oes de capacidade, a capacidade optima (COM) ou a tecnica (CT) devera ser 

adoptada como referencia. 

17 
Exemplificando com a questio incluida no Inquerito de Ccnjuntura a IndUstria do INE (verslo do inquerito uaada desde 1977 a 

1987): "Com os meios actuais, se o estabelecimento recebesse mais encomendas (ou a procura aumentasse) poderia produzir 
mais? (SIN)". No caso do inquc!rito frances do INSEE as quest(les mais eapecfficas : Caso a procura o justificasse, de quanto pocb:ia 
aumeotar a ~o a) com admissio de pessoal. .. % b ) san admisslo de pessoal. .. % . 
18 

Taddei, D., Cueva, S. eTimbau, X (1991), p.173-174 eArtus, P. eBleuze,E. (1989). 
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Os resultados empiricos quanto as margens de capacidade com e sem admissio de 

pessoal revelam que mesmo no curto prazo e possivel a empresa aumentar a produ~io 

por duas vias: ou tern capacidades inactivas de pessoal (reservas de emprego na 

empresa1~ ou do equipamento e passa a usar os dois factores ou apenas urn deles de 

modo mais e:ficiente (margem de capacidade sem admissio de pessoal), ou entio amplia 

a capacidade produtiva no curto prazo atraves da admissio de pessoal. Este ultimo caso 

pode ilustrar como a capacidade, desde nio seja exclusivamente associada ao capital 

:fisico, nio e necessariamente invariavel no curto prazo. 20 

ill.2.1.1.3. Avalia~io do grau de suficiencia da capacidade instalada em rela~io a 

procura 

Outro aspecto que e alvo dos inqueritos de conjuntura e o da avalia~io do grau de 

su:ficiencia da capacidade de produ~io face a situa~io e evolu~io previsivel da procura. 

No Inquerito de Conjuntura a Industria Transformadora - ICIT a questio sobre este 

aspecto tern a seguinte formula~io: " Tendo em conta a vossa carteira de encomendas 

total (ou a procura) e a evolu~io provavel das encomendas (procura) nos pr6ximos doze 

meses considera que a vossa capacidade de produ~io actual e: mais que su:ficiente, 

suficiente ou insuficiente". 21 

Os resultados desta avalia~io permitem conhecer as diferen~as entre a utiliza~io 

efectiva da capacidade (U C) e o nivel de utiliza~o da capacidade correspondente a 
igualdade entre a oferta e da procura, ou seja, a um nivel de equilibria que pode ser urn 

nivel desejado (CDM). Permitem tambem conhecer as tensoes suportadas pelo aparelho 

produtivo quando a capacidade se revela insu:ficiente face a procura prevista, o que, 

ocorrendo de modo persistente podera induzir investimento de alargamento de 

capacidade. A utilizas;io insu:ficiente da capacidade produtiva instalada pode, pelo 

19 Do inglis labour hoarding. 
20 A ~ marsbaJIIaDa entre auto e 101110 pi'IIZO assmta exaaamente no grau variabilidade dos diferentes faaores como foi 
referido em ponto anterior. 
21 1nstrumento de Nota9fo do ICIT-INE, p.3. 
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contnirio, constituir urn dos factores limitativos do investimento de alargamento de 

capacidade. 22 

ll.2.2. 0 metodo de Wharton 

0 metodo de Wharton ou dos picos de produ~ao foi inicialmente desenvolvido por 

Klein e colaboradores na Escola de Wharton. 23 Existem diversas versoes desse metodo 

cujas principais etapas sao: 

- Com base nas estatisticas dos valores observados dos niveis de produ~ao 

industrial de cada sector24
, medidos pelo indice de produ~ao industrial corrigido da 

sazonalidade, e tra~ado urn grafico unindo todas as observa~oes da cr6nica. 

- Sao assinalados os picos de produ~io, identificando-se em seguida os maiores, 

por analise subjectiva, e considerando por hip6tese que essas situa~oes correspondem a 
plena utiliza~ao da capacidade. 

- Sao tra~ados segmentos de recta unindo os picos consecutivos assinalados, 

sendo o ultimo segmento continuamente revisto, pois o respective tra~ado altera-se com 

a inclusao de nova informa~ao. 

- 0 ultimo segmento, ou seja o que une o Ultimo pico de produ~ao ao Ultimo 

valor observado, e tra~ado por extrapola~ao do segmento que une o Ultimo ao penwtimo 

pico de produ~ao. 

- A linha envolvente assim resultante e urn indicador da produ~ao potencial. 

Assim, 0 nivel de utiliza~ao da capacidade e dado pelo quociente entre a produ980 

efectiva e a produ9ao correspondente ao ponto da linha envolvente (produ~io 

potencial). 

22 Aspeaos inquiridos no Inquerito de Coojuntura ao Investimento (INE). 
23 0 metodo tambem etambem coohecido por WEFA (Whartm Ecmometric Forecasting Associates Inc.). 
24 

Klein. L. e Prestoo, R. (1967) refezem como variavd a utilizar para esta n:presalla~o gr&fica o indice trimestra1 da Pf0du9io 
industrial do FRB (Fedenl Resave Board). 
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- A capacidade para o conjunto da industria e obtida pela agrega~o ponderada dos 

resultados de cada um dos sectores que o integram. 2S 

A determina~o da produ~o potencial sera ilustrada no Capitulo V com base nos 

dados da industria transformadora no seu conjunto e nos subsectores. Este metodo pode 

ser aperfei~oado, abandonando por exemplo, a hip6tese simplificadora da produ~ao 

potencial ter um crescimento constante entre os dois picos, ou da produ~ao potencial se 

situar nesses pontos maximos. 

Uma outra metodologia desenvolvida consiste na combina~ao do metodo dos picos 

como das fun~oes de produ~ao, e as etapas fundamentais sao: a) Constru~ao de uma 

serie de desemprego ajustada pelas varia~oes ciclicas da produ~ao; b) Identifica~ao dos 

picos dessa serie; c) Ajustamento de uma fun~ao de produ~o do tipo Cobb-Douglas 

com base apenas na serie dos valores assumidos pelas variaveis nas situa~oes de pico de 

produ~ao. 

ID.2.3. Metodos do coeficiente capitallproduto e da produtividade aparente do 

capital 

0 metodo do coeficiente capital/produto para determina~ao da capacidade 

produtiva inclui duas etapas: a) Primeiro, determina-se o coeficiente capital/produto de 

cada um dos anos e avalia-se o coeficiente capital/capacidade para urn periodo 

(nonnalmente uma ano) em que se considera ter ocorrido a completa utiliza~ao da 

capacidade; b) Depois, compara-se essa rela~ao capital/capacidade no periodo escolhido 

como referencia com identico quociente para os restantes periodos, correspondendo a 

diferen~a ao nivel de utiliza~o. 

2S A poode~ pode ser ef~XtW~da atraves dos valores do V AB. N<U-se que para os Inqubitos de Coojuntura em Portugal a 
agJ"eg89iO dos difereates sec1ores e efiXtUacla COill base DOl vaJores do ~ 0 que sup(le UqJJicitamaJte que deotro cJe cada sec:tor 
todas as aqm:sas tim a mesma produtividade, podaldo an a:rtos sectores afectar a qualidade dos dados agregados. 
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Identico a este metoda e o. que assenta na evolu~ao da produtividade aparente do 

capital, ou da rel~ao entre o produto e o stock de capital e que tern como hip6tese 

basica a existencia de uma rela~ao estavel no curta prazo26 entre o stock de capital e a 

produ~ao potencial. As flutua~oes da produtividade aparente do capital no curta prazo 

consideram-se que estao associadas a desvios entre a produ~ao efectiva .e o nivel 

potencial de produ~ao.27 

Este metoda e utilizado e desenvolvido em varios paises e par va.rios autores, 28 e 

uma das formas de o aplicar consiste em construir com base nos valores efectivos da 

produ~ao (Yt) e do capital <Kt) series para o quociente Y JK., recorrendo depois a um 

modelo linear. Em seguida, pelo metoda dos minimos quadrados, obtem-se uma serie de 

valores estimados para a rela~ao Y t!Kt. Com base na recta assim obtida determina-se 

uma outra recta com igual inclina~ao e que e tangente apenas num ponto da serie dos 

valores observados da rela~ao YtfKt. 0 ponto a seleccionar deve corresponder ao ponto 

da serie de valores observados com maior desvio por valor positivo em rela~ao a serie de 

valores gerada pela recta estimada. Essa nova recta tra~ada corresponde, por hip6tese, a 

plena utiliza~ao da capacidade produtiva. 

A capacidade utilizada (UC) para cada um dos periodos e depois calculada a 

partir da expressao UCt= {(Yt)I(Y:t)}xlOO, onde UCt representa taxa de utiliza~ao da 

capacidade, Yt a produ~ao efectiva e Y:t a produ~ao de plena capacidade. 

0 nivel de utiliza~ao corresponde ao quociente entre o valor ocorrido do 

coeficiente capital produto(XJKJ e o valor estimado para a plena capacidade(YtfKt)C: 

26 A coostancia do quociente entre o capital fisioo e o produto e um dos f'aetos estDizados do eresdmento econOmlco a11mciados por 
Kaldor (1963). Algumas analises anpiricas revelam que no Iongo prazo a rela9i(o n!o se apresarta estavel. Bourlange e Chaney (1990), 
p.62. Estimativas efectuadas por Maddison para os paises mais desalvolvidos revelam QOIJIO o eoeftdente capital procluto talde a 
aumallar. Maddison. A (1991). 
27 Bourlange e Chaney (1990). 
28 

No Reino Unido pelo British National Eclonomic Developmmt Office (NEOO), na Alananha pelo Deutsdtes Institut fllr 
Wirtscbaftsforsd11mg (DIW), no Canada pelas Statistics Canada. Panic, M. Capacity Utilization in UK Manufaauring Industry , 
Discussion paper n• 5, National Economic Development Office (1978) citado por Christiano, L. (1981). Um resumo de algzms 
mitodos e resultados encontra-t~e por exaq~lo em Bourlange e Cbaney (1990). 
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{(YJIQI(YtfKt)C} x 100.29 Por este metodo, a taxa de utiliza~o da capacidade produtiva 

nunca podera ultrapassar o valor 100%. 

Este metodo pode ser considerado uma versio simplificada dos metodos que 

recorrem as funs;oes de produ@o e que serao apresentados no ponto seguinte. Se a 

fun~o de produ~o Y=f(K,L) for linear e homogenea pode ser reescrita como 

cY=f(cK,cL) sendo c > 0 e igual a 1/K entao o coeficiente produto capital podera ser 

representado como uma fun~ao de produ~o por Y/K=fl1,L/K) = g(L/K). 

ITI.2.4. Metodos baseados em fun~oes de produ~io 

Nos modelos macroecon6micos globais a capacidade produtiva e o grau de 

utiliza~o respectivo sao frequentemente considerados de forma incompleta. Por 

exemplo, o modelo macroecon6mico ingles HMT, 30 explica a capacidade produtiva com 

base numa fun~ao de produ~ao do tipo Cobb - Douglas, embora nao relacione o 

investimento (e portanto a cria~ao de capacidade produtiva) como nivel de utiliza~ao. Ja 

o modelo NIESR31 o investimento e apresentado como o factor de ajustamento entre a 

capacidade produtiva efectivamente utilizada e a capacidade normal. 

De uma forma geral, pode afirmar-se que os modelos macroecon6micos nao 

destacam a associas;ao existente entre os niveis de utilizas;ao da capacidade produtiva. o 

investimento e os pres;os. e por vezes. «a modelizas;ao da utiliza@o da capacidade 

produtiva e efectuada ad hoc 0 que pode originar propriedades nao desejadas ou pouco 

crediveis dos modeloS>>. 32 

Apesar da modeliza~ao macroecon6mica nao aprofundar geralmente o nivel de 

utiliza~ao da capacidade produtiva, existem metodologias de avalia~o da capacidade 

29 (Y r!K..f = (Y{JK.) = (100/UC.). (Y v'Kt). 
30 0 modelo HMT eo modelo oficial para o Reuoo Unido, possui uma basetrimestral e e utilizado previslo e simula91o. 
31 0 modelo NIESR (National Institute. of Economic and Social Research) e um modelo de an8lisc previslo e simula9io de 
cmjuntura desalvolvido para o Reino Unido. 
32 

Whitley, J. (1994), p. 123-124. 
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produtiva baseadas em fun~es d,e produ~o de que se apresentam em seguida algumas 

versoes. 

Estes metodos possuem diversas variantes, tendo em comum a inclusao dos niveis 

de utiliza~io dos factores produtivos na fun~o de produ9ao a nivel agregado, em 

complemento ou em substitui9io das variaveis relativas a quanti dade dos factores. 33 

ID.2.4.1.Metodo Klein e Preston34 

0 metodo de Klein e Preston considera uma fun9io de produ9ao relativa a 

produ9ao efectiva (Xt = Ae 1l La.~ K13utVt )35onde as variaveis e parametres possuem os 

seguintes signi:ficados: K 0 t= capital efectivamente utilizado em t, Xt= produ9ao efectiva 

em t, L~::homens-hora empregues em t, e7t proxy do progresso tecnico e vt uma 

variavel aleat6ria . 

A produ~io de plena capacidade (Xct) podera ser obtida estimando a expressao 

anterior considerando os valores potenciais dos factores produtivos, donde vem : Xct = 

Ae 1l L a.t K13t. 0 quociente Rt; (Rt=XtJXct) corresponde a estimativa da utilizaQao da 

capacidade. 

Para determinar a produ~io de plena capacidade (Xct> e necessaria dispor de 

series do stock de capital e da capacidade homem-hora em termos potenciais, e em 

ambos os casos e. complexa a avalia9ao, ocupando alias a estima9io dos valores 

potenciais de Lt e Kt parcela consideravel do trabalho de Klein e Preston. 

As principais etapas de aplica9io deste metodo sao: a) estimativa dos parametres 

da equa9ao Xt· b )estimativa pelos metodos considerados mais adequados dos val ores 
' 

correspondentes a plena utilizas-ao dos factores capital e trabalho; c) :finalmente substitui-

33 
A avalia~o da producio potmcial ao nfvel da empresa recorretambem a~ de p~ e ~ Clllto, mas eases IDI!todos 

nio serio objeao de analise na pramte investi!!,ll~o. · 
34 Klein, l..R. e Preston, R. S. (1967). 
35

0s parimdros da equ&9ilo nio foram estimados dimtammte porque isso oooduziria a problemas de muJticolinearidacle e 
eoviesameuto. Klein, I..R. e Preslal, R.S. (1967), p.41. A equ&9ilo 6 estimada oom base nos autcs . 
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se na fun~o de produ~o estimada dos valores dos factores pelos respectivos valores 

potenciais. 

Para a detennina~o do nivel efectivo de utiliza~io dos factores (Kut e Let) os 

autores adoptam como proxy a utiliza~o de capital na industria e a taxa de emprego 

homem-hora. 36Para toda a economia o volume de trabalho correspondente ao pleno 

emprego inclui para alem da popula~o efectivamente empregue (Let), o desemprego 

involuntario (Ln), o desemprego friccional (La) e ainda de um coeficiente de reac~ao da 

oferta de trabalho as oportunidades de emprego (o) para incluir factores de 

encorajamento/desencorajamento.37 A expressao que permite calcular o emprego 

potencial num dado momento t e: Lt= Let +Lvt+Ltt+o [Lt-Let·Ltt]. 

Mediante algumas transforma~oes38 a diferen~a entre a oferta de trabalho de plena 

capacidade eo desemprego friccional pode ser representada como: 

Lt-Ltt=Let{ l+(utt-uft)/[(l-o)(l-ut)]}39,onde ut= taxa de desemprego e uti= taxa de 

desemprego friccional. 40 

Caso se considere que a rela~o entre a taxa de desemprego e taxa de desemprego 

friccional (utluft) e constante, pode escrever-se Lft=:.KLt e vira L~+Lvt+Lft=(I+(o/1-

o)(o/1-0)K)Lt-(o 11-0)(Lvt+Lft) e considerando que Lvt+Lft=-[(o /1-0)], vira 

Lt-Lft=~[l,O+(ut-0,267 /(1.0-ut)(O. 75))]. 

A diferen~ entre o trabalho potencial e o desemprego friccional (Lt-Lft) sera, para 

a toda economia, o trabalho disponivel avaliado em homens-hora. A determina~o para 

os varios sectores da economia da oferta de trabalho e feita em fun~o da importincia 

36 Por este metodo de estimar a utiliza9io do capital verifica-se que tal como outros autores, Klein e Preston considenm que o nivel de 
utiliza9io de um f8aor pode 5a' dEterminado a partir do nivel de utiliza9io do outro : (Kut I K. ) = (l...,ILt). Klein, I.. e Pn:stm, R. (1967) 
e Solow, R. ( 19S7). 
37 

0 valor de 6 encontra-se associado a situa9io existental DO men:acJo dettabaJho dada pe1a rela9io ; ( 4" Let •Ui). 
38 ( 1-6)(4-U)=( 1-8) Let + Lvt ; 1...-Lft=Let (1 +(l/1-6) ( (LvJ(Let+Lvt+Lft)) I (Let/(Let+Lvt+Lft) )]. Klein, 1... e Pn:stm, R. (1967), p.38. 
39 Taxa de~ dada por : ur=(Lvt+I.Ji) I (Let+Lvt+Ltl); taxa de clc:sa:qlrego fiicciooal dada por: ut;=IJt I (Let+Lvt+Ltl). 
40Para os EUA o valor escolhido foi 2,67% e OOITCIIp<Dde a taxa mais baixa de~ quetinha sido registada ate cotio. 
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relativa de cada sector na produ~o global, ou seja, a oferta potencial de trabalho 

estimada para o conjunto da economia e "distribuida" pelos viuios sectores de actividade 

na propor~ao da irnportincia da produ~o de cada urn desses sectores. 

Ill.2.4.2.Metodo Artus41 

A fun~o de produ~o utilizada por Artus e, tal como a de Preston e Klein, do tipo 

Cobb-Douglas:- Q =Aert (k
1 
Ke~a. (1

1
L) P edz. el', onde as vari{lVeis possuem os seguintes 

significados: Q e 0 nivel efectivo de produ~ao, t a tendencia representativa do 

progresso tecnico, K o stock de capital fixo bruto, y a idade media do stock de capital, L 

o trabalho avaliado em homens-hora efectivamente trabalhadas, Z uma variavel dummy 

que assume o valor Q ate 1973 e 1 posteriormente42, k
1 

e 11 , respectivamente a 

intensidade de utilizas;ao do capital e do trabalho, J.1. urn termo aleat6rio; A, r, 9, ~.a e 

d sao parametros. 

Como algumas das variaveis da fun~ao de produ~ao apresentada nao sao 

directamente observaveis, tern que ser estirnadas. E o caso da intensidade de utiliza~io 

dos factores (kl e 11) que e avaliada a .partir de kl=K01K .e /1= L
0

1L, onde K, L 

correspondem. a quantidade efectiva . dos factores e K
0

, L o aos. niveis de 6ptimos de 

capital e de trabalho de Iongo prazo. 

A utiliza~ao de cada urn dos factores produtivos (k
1 

e 11) reflecte as varia~oes da 

pressao da procura no mercado de bens. No curto prazo, as altera~oes da produ~ao sao 

feitas a custa de modificas;oes nesses valores, mas considerando urn periodo maior de 

tempo, os valores de K e L irao sendo alterados. tornando-se desnecessiuio utilizar os 

factores a urn nivel de intensidade anormal. 

Considerando que as empresas ( ou sectores) adaptam o stock de factores 

gradualmente e a urn ritmo constante, pode escrever-se: 

41 Artus, J. (1977). 
42 Modifica9(les sil!'lifiattivas nas leis laborais podan tambc!m ser incluidas ncsta tim9io atravea de variiveis dummy. Artus, P. (1977). 
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onde Q' e igual a Q/Q-1, e 0 valor tendencial Q* calculado aplicando medias m6veis ao 

valor de Q'. Substituindo k1 e /1 na expressao inicial vem: 

Considerando que as empresas visam a minimiza~ao dos custos, os valores a e J3 

podem ser aproximados pelas parcela das remunera~oes do capital e do trabalho no total 

do rendimento da industria ( s e 1-s ). 44 

Introduzindo uma variavel F definida em fun~ao da reparti~ao funcional do 

rendimento (F=KSLl-S::KaJ a.+P L 13F+
13
), expressao representativa do processo produtivo 

pode reescrever-se: 

Q =Ae rt e 9(a.+P>£sYJ pa.+P (Q'/Q'*Y (Q'/Q'*t Ledz l 

A produ~ao optima de Iongo prazo Q0 sera determinada considerando Q'= Q' * e 

J.1 nulo, que se assume representar os erros na medida da produ~ao devidos a varia~oes 

de curto prazo do nivel de utitiza9ao. 

Q
o A rt 9(a.+l3)[sY] a.+P 'Y dz = e e F e . 

0 produto potencial QF obtem-se assumindo a utiliza~ao normal dos factores 

produtivos, e os desvios entre o emprego efectivo (L) e o emprego correspondente ao 

pleno emprego (LF). 

Para solucionar determina~ao do pleno emprego, Artus propoe a equa~ao : 

43 
(Q/Q *'! e um op«ador desfasado geomdricammte disln"buido. 

L 44 
A adop9io dos valores da rcparti9lo fimciooal do- rcndimcnto para os parimetros a. e p. supae que os factores sio rcmunc:rados 

segmtdo a resp«tiva produtividade marginal, ou seja, que o produto se esgota na rcmuncra9io dos fac:tores ( teorema de Euler), 
admit.indo-se a situa9io de 0011conincia perfeita e ausincia de eccnomias ou desecooomias de escala. Embora discutfvel ( e discutfda) 
e11ta hipcltese OOilt.inua a ser assumida nomeadammte em estudos sobre o a'eScimentn eccn6mico. Maddism , A (1991), p 14' e 
Maddison, A (199,). 
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ln(L )= ao +a 1 t+ a2t2+ &Jt3+ 8.4 u + u ; onde u. e a taxa de desemprego para 0 conjunto 

da economia e o tempo ( t ) constitui uma variavel explicativa. Determina o pleno 

emprego (LF) nos picos ciclicos pela expressio: ln(LF)=ln(L)+a..(U-Us) em que Use o 

desemprego estrutural, que varia ao Iongo do tempo. 45 Considera portanto que a 

varia~o do emprego na industria e proporcional a percentagem de varia9a0 da taxa de 

desemprego para a toda a economia. 46 E com base na estimaQao dessa relaQao empirica 

estavel que e possivel deduzir o nivel de emprego na industria que corresponde ao pleno 

emprego em toda economia. 

A partir das series do trabalho correspondentes ao pleno emprego (LF), e das 

series de stock de capital K e fazendo It e kt igual a 1, ou seja, supondo a utilizaQao dos 

factores segundo uma intensidade normal, e possivel determinar series para a prodw;ao 

de plena capacidade. 

Resumindo as etapas metodol6gicas essenciais no metodo de Artus: a) escolha da 

relaQao entre os recursos produtivos e a produQao ou seja da funQao de produQao; b) 

cillculo dos valores potenciais dos factores produtivos; c)determinaQao da produ9ao 

potencial a partir da oferta potencial dos factores produtivos supondo utiliza~o destes a 

urn nivel normal. A relaQao estimada permite calcular "o nivel de produQao 

correspondente ao pleno emprego da forg de trabalho, sendo o trabalho (L) eo capital 

(K) usados a uma intensidade normal". 47 

lli.2.4.3.Metodo Brendt e Hess 

Este metodo recorre a relaQao entre os custos e o nivel de utilizaQao da capacidade 

produtiva, permitindo assim determinar um nivel de capacidade identico ao que foi 

designado no Capitulo I como o nivel optimo. 

45
Por exanplo para os EUA, Utt=4 para o periodo de 19SS a 1970 e Uft=4,S para os anos postaiores a 1970. 

46 
A hipOtese da -relaljio mtre a taxa de utilizaljio cia- indUstria sa- rqn-esentativa da taxa de utilizaljio do can junto da ecmomia ira BCC 

assumida quando da analise ~frica da curva de Okun ( Capftalo V). 
47 

Artus, J. (1977). p. 8. 
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Seja a rel~o entre o custo total e a produ~o dada por {(CV + Pk*K)/Y} onde 

os significados das variaveis Y, Pk, K sao respectivamente a produ~ao, o custo de uso 

do capital e 0 stock de capital considerado fixo no CurtO prazo. 0 CUStO flxo medio e 
dado por (Pk x K) /Y. 

0 custo variavel (CV) e calculado atraves de uma fun~ao quadratica nos 

logaritmos do capital (k), da produ~ao(Y), do custo de trabalho (PI), do pre~o da 

energia (Pe) e do progresso tecnico (PT), CV = f( K, Y, PI, Pe, PT). A determina~ao 

da capacidade e efectuada pela minirnizacao do custo medio total (custos variaveis + 

custos fixos) ou seja, da minimiza~o da expressao [(CV + Pk*K) /Y]. 

m.2.4.4. Os metodos adoptados nos modelos macroeconomicos; os casos do modelo 

Interlink (OCDE) e Metric (Fran~a) 

A produ~io potencial do sector produtivo no modelo da OCDE para ana.Iise do 

medio prazo (Interlink)48
, definida como 0 "nivel de produ~ao compativel a medio prazo 

com a estabilidade da infla~ao", e calculada a partir das variaveis emprego potencial, 

indice de er.ciencia do factor trabalho e nivel efectivo do factor composito capital

energia. Este modelo e especialmente adequado para compreender os efeitos dos 

desequilibrios entre a oferta e a procura sobre o nivel de pre~os. 49 

Na fun~ao de produ~ao adoptada, o capital e associado a energia no que e 

designado por uma fun~o de produ~ao "interna" e s6 depois incluido na fun~o de 

produ~ao designada de "externa". A fun~ao de produ~ao adoptada tern elasticidade de 

substitui~ao constante, rendimentos constantes a escala e progresso tecnico neutro a 
Harrod. 

48 
0 modelo Interlink parte integrante do Projec:to Liok , sendo um modelo inter-paise&, adapta especifica9(ies idinticas para os varios 

paises mas as estimativas dos parimetros sio especificas para cada um das economias. 
49 

Torres, R. e Martin, J. (1988), p. IS7 
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0 emprego potencial e . definido em fun~ao da taxa de desemprego "nao 

aceleradora dos salaries", taxa que e designada de NAWRU (Non Accelerating Wage 

Rate of Unemployment) depende da taxa de crescimento do indice de eficiencia do factor 

trabalho (ELEFF). No equihbrio de longo prazo, a varia~ao do quociente sahirios/ pre~os 

de produ~ao teni que ser igual a taxa de crescimento do indice de eficiencia do factor 

trabalho, ou seja, w-p =ELEFF, sendo w=dw/dt e p=pre~os de produ~ao. 

Este metodo da OCDE, que tern vindo a ser aperfei~oado, foi utilizado para a 

estima~ao da . produ~io potencial para varios paises. sopara os estudos empiricos 

referidos, a sensibilidade da produ9ao potencial a uma serie de chogues ex6genos, tais 

como o emprego potencial, a evolu~o da popula~ao activa, o progresso te~nico, as 

varia~oes no stock de capital e nos pr~os da energia, revela que a produ9ao potencial e 

mais sensivel aos tres primeiros factores que aos dois ultimos. Por exemplo, a reduyao 

num ponto percentual na taxa de desemprego nao aceleradora de salaries (NA WRU) 

provocaria um aumento da produyao potencial de 0,9%, enquanto que o aumento de um 

ponto no nivel de stock de capital ocasionaria uma variayao de 0,3% sobre a produyao 

potencial, e um aumento de 50% no pre~o da energia ocasionaria um decrescimo de 1% 

no nivel de.produyao potencial. 51 

Os resultados da simula~ao, que podem estar fortemente influenciados pela forma 

adoptada para a fun~ao e 0 modo como e introduzido 0 progresso tecnico (neutro a 

Harrod), suscitam algumas duvidas, tanto em relayao ao efeito das variayoes dos custos 

energeticos como em rela~o a influencia do stock de capital no aumento da capacidade 

produtiva. 

50 
Paises analisados: Japio, Fran~ Reino Unido, Estados Unidos, Alemanha, IU1ia e Canada no periodo de 1966 a 1988. Para 

Portuglll o ll14!todo OCDE foi aplicadopor Marques, C.R. (1990). 
Sl Torres. R. e Martin, J. (1988). 
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Outro modelo macroecon6mico, o modelo METRIC desenvolvido pelo INSEEE 

para a economia francesa, adoptou conceitos e metodos de cillculo de produyao 

potencial diferentes dos seguidos no modelo Interlink antes referido. 

No METRIC a produ~io potencial industrial e funyao do investimento das 

empresas, do stock de capital, das amortizayoes e de urn coeficiente de capital 6ptimo 

(CMK) dado por CKM = e -rt(SE/U) em que SE eo custo salarial, U o custo do 

desgaste do equipamento e e-rt e a produtividade nao incorporada nos factores ou 

progresso tecnico aut6nomo. 0 coeficiente CKM, e obtido a partir da m.inimizayao dos 

custos de produyao, supondo uma funyao de produyao com rendimentos constantes a 

escala do tipo Cobb- Douglas, Q = eliFCMBAb,em que Q eo V AB potencial, ert o 

progresso tecnico aut6nomo, e A a durayao da actividade (horas de trabalho) associada 

ao investimento e FCM o custo unitlirio do capital. 

Os custos totais de produyao( C) associados a esta funyao correspondem a soma 

dos custos de trabalho (SExA) com os custos do capital (UxFMC): C=(SExA)+(Ux 

FCM). A minimizayao dos custos pode ser representada pela expressao 

CKM=(FCM/Q)6ptimo:ae-~SEIU)b. 

Neste modelo o cillculo macroecon6mico da produyao potencial assenta sobre urn 

comportamento optimizador das empresas, baseando-se a estimayao dos pararnetros 

parcialmente na informayao recolhida atraves dos inqueritos de conjuntura as empresas. 

ID.2.5. Metodos da procura inversa de factores 

A designayao destes metodos resulta de se proceder primeiro a estimayao de uma 

funyao procura para urn dos factores e em seguida partindo dessa procura, ("invertendo

a") determina-se o produto potencial. 
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Estes metodos incluem geralmente duas etapas: a) a quantidade des~ada de urn 

factor produtivo e determinada a partir do produto ou de outras variaveis, ou seja, e 

estimada uma funp!o procura do factor produtivo; b) na equa~o estimada o YBku: 

desejado do produto e substituido pelo valor efectivo, resolvendo-se a expressao em 

rela~o ao produto constituindo o resultado o produto potencial. 52 

ill.2.S.l. Metodos baseados na procura do factor trabalho 

ill.2.S.l.l. Metodo CEA (Council of Economic Advisers) 

A funp!o procura de trabalho utilizada por este metodo e : 

onde L eo trabalho (homens-hora), LPt o trabalho potencial em t, Yt a produ~o e 
p 

Y t a produ~ao correspondendo a plena capacidade. 

0 trabalho potencial e avaliado para oito grupos populacionais segundo a idade e o 

sexo ( i = 1, ... , 8) segundo a expressao: 

em que CP e a popula~ao civil, I a taxa de actividade, U a taxa de desemprego e * 

significa que as variaveis foram expurgadas dos efeitos ciclicos. 

Os valores agregados dos.Ll permitem.determinar LPt _Adopta-se em seguida uma 

rela~ao entre o produto de plena capacidade e o trabalho potencial dependendo da 

evolu~o da produtividade do trabalho: 

c p 
log <Yt fLt ) = f(t) + f.Lt. 

52 Christiano, L. (1981), p.~56. 
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onde Ytc e a produ~o de plena capacidade, LtP o trabalho potencial e J.l.t corresponde a 

urn termo aleat6rio e f(t) representa o crescimento da produtividade. 

Adoptada uma dada especifica~o para a fun9ao representativa do crescimento da 

produtividade do trabalho representa-se uma fun9a0 procura de trabalho que e estimada 

em seguida. Os coeficientes assim obtidos sao depois substituidos na equa9ao inicial da 

procura de trabalho, e finalmente resolve-se a equa9ao em ordem ao produto. 

m.5.1.2.Metodo baseado na rela~io de Okun 

A lei de Okun numa das suas versoes53 pode traduzir-se pela expressao seguinte: 

Aut = d(t) + ao A logY+ a1 log Yt-1 + a2 A log Yt-2 + a3 A Yt-3 + ~ 

sendo Yt a produ9ao efectiva, Dt a taxa de desemprego, d(t) urn conjunto de variaveis 

dummy e ~ a variavel residual. 

A determina9ao da capacidade de produ9ao, ou produ9ao de plena capacidade a 

partir desta expressao segue as seguintes etapas: a) estima9ao dos parametres da 

equa9ao; b) "inversao" da equa9ao (AlogYt="'" at Ut-i) sendo os parametres ai obtidos 
~1-0 

a partir dos parametres estimados em a); c) integrando a equa9ao b) e sendo AlogYt= 

(lg Yt - log Yt-t),vem logYt="'" atUt-i+c; d) sendo Urt a taxa de pleno emprego e 
~lzO 

substituindo na equa9ao anterior vem logY'\="'" a'iUrt-i +c; e) subtraindo as equa9oes c) 
~1-0 

e d) vira logYt-logVCt="'" a'iUt-i +c-["'" a'iurt-i+c ], ou seja log(Yfft)= "'" a'i (Ut-i-
~1&0 ~1&0 ~1&0 

u~-i); f) o defice de produ9ao (output gap) sera o antilog de Z em que Z = log(Yt!VCt); g) 

finalmente, a produ9ao de plena cacidade vira dada por (Ytfantiloi/.)*100. 

53 Analise da rela9io de Olam desenvolvida no Capitulo I (pmto 1.7.) e Capitulo V (pmto V.3.) 
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m.t.5.2. Metodos baseados na .procura de capital 

m.t.5.2.1. Metodo de Hickman54 

Este metoda de avalia~ao da produ~ao potencial, baseia-se na fun~ao procura de 

capital que e obtida atraves do comportamento do investimento. 

Partindo da hip6tese que o investimento e fun~ao da diferen~a entre o stock de 

capital desejado55 (K*) eo stock de capital efectivo (K): Kt-Kt_
1
==::b(K*tKt_

1
), com O<b:;:; 

I 56 e considerando que o stock desejado de capital e fun~ao do nivel normal de produ~ao 

ou produ~o de longo prazo (Y*), dos pre~os relatives (P*)e de uma tendencia 

representando o progresso tecnico (T) o capital desejado representa-se por: K"t=a1+ 

a::Y"t+ a~*t+ 84T. Ap6s varias transformaQ(>es,57 obtem-se uma fun~ao de procura de 

capital em que o stock de capital desejado e substituido pelo efectivo e a produ~ao 

efectiva pela produ~ao de plena capacidade: logKt = i1 + i:z)ogY:t + i31LogPt + 

iJ::IogPt-1 +~t. Com base na expressao anterior determina-se a produ~ao de ·plena 

capacidade <Yt). 

ll.2.5.3. Metodos baseados nos consumos energeticos58 

Segundo os autores a introdu~ao da energia como factor produtivo e urn processo 

"mais satisfat6rio que o uso das variaveis dummy e tern a vantagem de ser mais facil de 

estimar", 59 pelo que a fun~ao de produ~ao tipo Cobb-Douglas adoptada inclui a energia 

(E): X= Ae rt V1 KP E7
, onde L representa o factor trabalho, K o factor capital, E a 

energia e A o progresso tecnico. 

54 
Hidanan, B. (1964). 

55 
Considaa-se o capital desejado no fun do ano. 

56 
Se o ajustammto eotre o nivel desejado eo nivel efettivo e efe~tuado durante o ano, b=1 e se o ajustameoto e feito apmas 

parcialmente durante 0 ano, entio b seri inferior a unidade. 
51 

A partir das duas equa9i5e& otmn-se :[3] Kt-~_1= ba1+ ~)Y•t+ (ba3)P*t+ (ba4>T· b~_1 ; aplicando logaritmos vem [4] :logKt • 
I<>&Kt.t = (b)l!>8111 +~)logY\+ (ba3)logP\ + (ba4>T • (b)losKt.1 . Mas como a expressio acima tem duas variliveis quenio sio 
observ\veis P • e y•, entio supmdo que os empresarios traduzem as suas expeaativas por: [Sa] ~logY*t = ~11ogYt + ~logYtl ;[Sb] 
a3iogP t = a31togP + a32togPt_1;Vri a equa~o [4] transformada, [6] : logKt -loK18 = (b)lop1 + ~1)1ogYt + (b822)logYt.1 + 
(ba31 )logPt + (ba32)logPt_1 + (ba4>T • (b )lo~.1 e se os valores Yt nio softalm grandes osciJa91les, vir8[7]:i1=i11 +in. 
58 Bnluss, F. (1983). 
59 Breuss. F. (1983), p.S. 
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Supondo que as empresas utilizam a energia ate que o produto marginal iguale o 
r't e&' P' _, 

pr~ oX passa a ser dado por: X=A'e L -K (Pe/Px) , onde Pe corresponde ao 

pr~ da energia e yPxXIE ao produto marginal. Com base nesta equa~ao e possivel 

determinar a elasticidade pre90 da energia a curto e a Iongo prazo e o seu efeito sobre o 

produto potencial. 60 

Ill.2.6. Outros metodos de avalia~io da capacidade produtiva 

Ill.2.6.1. Metodo FRB (Federal Reserve Board) 

Este metodo procede a estima~ao de capacidade de urn sector da industria 

transformadora a partir da soma ponderada da capacidade de cada urn dos subsectores 

que a integram. Os dados utilizados sao o indice de produ~ao industrial (Qt), o stock de 

capital (K.), as estimativas da capacidade obtidas por inquerito ( Ct) e a utiliza~ao da 

capacidade (Cut). Sao estimadas series de capacidade a partir das series observadas de 

Qt e Cut , com Ct' = QtiCut e expurgados os val ores das oscila~oes ciclicas. 

As etapas principais deste metodo sao: a) constru~ao de novas variaveis Xlt e X2t 

a partir das capacidades estimadas, definidas como Xlt = (C'JKt) e X2t = (C'JC); b) 

estima~ao das equa~oes log (Xlt) = al + blt + e. e log (X2t) = a2 + b2t + Ut, onde e. e 

Ut sao variaveis residuais; c) defini~o de a'l e b'l a partir dos parametros estimados 

em b): a'l= exp. (il) e b'l= exp.("bl); d) estima~o de Xlt, X2t segundo Xlt= 

a'l(b'lt e X2t=a'2(b'2)t; e) A partir das expressoes definidas em a) estabelecem-se as 

seguintes rela~oes: C'lt = Kt Xlt e C'2t =CXe.; t) obten~ao da capacidade para urn 

ramo de actividade pela media ponderada dos dois valores Clt e C'2t: C*t =[("Xlt 

Kt)+("X2tC)] /2; g) Ca.Iculo do nivel de utiliza~o da capacidade corresponde a Cu*t = 

(QJC*t )x 100, onde Cu*t e a utiliza~o da capacidade produtiva eliminando OS desvios 

60 
A m«odologja e semelbante a utilizada para a detamina9io da ~ pruocial a partir das fim9(1es de procura do faaor 

trabalbo. 
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ciclicos, sendo Qt o indice de produ~o industrial e c* t a capacidade expurgados os 

desvios ciclicos. 

Ill. 2.7. Aprecia~io dos metodos de avalia~io da capacidade produtiva 

- Metodos de inquerito 

Os inqueritos de conjuntura, tratando-se de inqueritos de opiniao, tambem no que 

conceme a capacidade produtiva apresentam aspectos subjectivos. Contudo, o 

argumento fundamental invocado em favor deste metodo de avalia~ao da capacidade 

produtiva e do nfvel de utiliza~O e 0 de que "se OS homens de neg6cios nao sabem 0 gue 

e plena capacidade. entao mais ninguem sabera". 61 

Os gestores ou empresarios podem nao possuir o conjunto da informa~ao tecnica e 

econ6mica62 que lhes permita conhecer com exactidao os niveis de capacidade a serem 

adoptados como referenda para a resposta aos guestionarios (por exemplo, a capacidade 

plena ou a capacidade correspondente a procura prevista); no entanto, os 

comportamento econ6micos resultam da percep~ao (mesmo que com informa~ao 

incompleta ou imperfeita) da situa~ao da empresa, pelo que os dados recolhidos atraves 

dos inqueritos sao de extrema importincia na interpreta~ao da evolu~ao da realidade 

empresarial. 

0 nivel de labora~io normal, por exemplo, e uma concep~o que pode ser 

interpretada de diferentes formas. 0 nivel normal de utiliza~io da capacidade tanto 

pode ser identificado com a media da utiliza~o da capacidade desde a cria~ao da 

empresa, nos Ultimos anos ou meses, como pode ser interpretado como o nivel de 

labora~ao que assegura a igualdade entre as vendas efectuadas e as vendas esperadas. No 

61 Pbillips, Almarin (1963), p. 284. 
62 

Os resultados do Inquerito a Capacidade Produtiva da IndUstria A1imaJlar - ICPIA, realizado no imbito da presente investi~o e 
apresartado no Capitulo IV oomprovam que e muito insuficimte o canbecimmto relativo ao nivel opdmo de capacidade entcndido 
como o de minimiza9io dos custos. A inemtincia de cootabilidade analitica inviabiliza ease canbecimeato, mas mcsmo nos casos em 
que ela existe o nivel6ptimo nio 6 ddaminado. 
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caso portugues, o ritmo normal de labo~o e essencial para a avalia~o da TUCP uma 

vez que nos inqueritos de conjuntura, depois de inquirida a percentagem de utiliza~o da 

capacidade produtiva no trimestre anterior acrescenta-se que «e possivel urn 

estabelecimento laborar a mais de 100% da sua capacidade desde que o equipamento e 

lou pessoal empregado trabalhem a urn ritmo superior ao considerado normal».63 

Mesmo admitindo que gestores e empres8rios possuem informa~ao completa 

sobre a capacidade produtiva, as questoes colocadas nos inqueritos podem ter 

interpretas;Qes ambiguas, principalmente se nao forem incluidos nos verbetes de inquerito 

os conceitos a ter em consider~o. As mwtiplas concep~oes de capacidade contribuem 

tambem para a dificil comparabilidade dos resultados dos inqueritos entre varios paises e 

diferentes periodos. 

As respostas aos inqueritos de conjuntura no que se refere a capacidade produtiva 

sao intluenciadas pelas funs;oes exercidas e pela formapio do inguirido. Por exemplo, 

para a mesma empresa, a resposta de urn engenheiro ou director fabril sera diferente da 

dada por urn gestor ou director financeiro. Os primeiros tenderao a tomar como 

referencia a capacidade tecnica e os segundos darao maior importancia ao nivel de 

utiliza~ao relacionado com os custos. 64 

As desvantagens do metodo de inquerito sao salientadas por varios autores embora 

estes reconh~ alguns mentos na u~o cautelosa dos resultados dos inqueritos, 

nomeadamente a de permitirem conhecer a visao empresarial da capacidade produtiva65 e 

a sua taxa preferida de labora~o.66Pode referir-se ainda como vantagem a ampla e 

pronta disponibilidade dos dados. 67 

63 
ICIT (INE), lnstJummto de N~o, Questio 13. 

64 Esle facio foi vcrificado an algumas aqnesas DO InquCrito Pilato etambl!m na resposta ao ICPIA 

6S Artus. J. ( 1977). 
66 <llristiano, L. (1981). 
67 

No Reino Unido 08 inqueritos cia CBI sio distribuidos para IICI'CIIl rarpaodidos DO pruo de duaa IICIDIIIW e 08 resultados Bio 
diwlpdos duaa sananas ap6s a recolba dos vabctcs. EIUs quae ~ de desfimmmto adre a recolha e a diwlg191o cia 
inforJD1191o, que aincla nio se vaifica an Portugal, e de extrana importinda para a utiliz191o dos resultados para fina pnMsicaais. 
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Os resultados dos inqueritos de conjuntura podem ser utilizados para prever as 

taxas de utiliza~o da capacidade produtiva. ~sta taxa pode ser prevista a partir de 

outras variaveis conhecidas atraves dos inqueritos de conjuntura, tais como: o numero de 

meses de trabalho assegurado pela carteira de encomendas, a tendencia de evoluyao do 

emprego, a avalia~o da capacidade produtiva disponivel em relayao a procura prevista, 

a carteira de encomendas, a tendencia de produyao e a avaliayao do stock de produtos 

acabados. 69 

Os resultados obtidos em relayao a utilizayao da capacidade ·produtiva atraves dos 

metodos de inquerito, quando confrontados com os resultados obtidos por outras 

formas (por exemplo, baseados em funyoes de produyao ou no metodo da escola de 

Wharton), diferem principalmente quanto a dois aspectos: maior nivel de utilizaS~ao da 

capacidade obtido pelos inqueritos directos e menor amplitude entre os niveis maximo e 

minimo de utilizayao da capacidade. 70 

Essas discrepancias podem ser atribuidas a variayao do conceito de capacidade 

produtiva, consoante a situayao econ6mica sectorial ou geral seja de crise ou de 

expansao. Numa conjuntura expansionista haveni tendencia para considerar todo o 

equipamento. incluindo o eguipamento marginal, 71 e em situayao de crise para considerar 

apenas o equipamento mais eficiente. Tambem o conceito de labora~io normal pode 

variar conforme a fase do ciclo econ6mico: por exemplo, numa situ~o de expansao 

pode ser considerado como normal o aumento do trabalho por tumos ou o recurso a 

horas extraordinarias. 

68 
Nee-se que a taxa de utiliza9iio da capacidade produtiva (TUCP) e um indicador que se reporta a evolu9io passada ( no caso 

portugues e 0 Ultimo trimestre) enquanto que existem outras paguntas no inquc!rito que slo ~ 
69 Liberatori e Pinca (198) Slllltos, V. (198.), p. 56 . 
70 

Christiano, L (1981). 
71 

0 ICPIA eo Jnquc!rito Pil<Ko ( a apreseutar no Capitulo IV) idmtificaram a existatcia no seaor analisado de equipamento marginal 
50 utilizado em paiodos de picos de prowra. 
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Outra razao para 0 Sinal das diferen~as entre OS resultados obtidos pelo metodo 

directo e os restantes pode ser o facto de o nivel de emprego na empresa ser considerado 

como variavel aproximativa da utilizapao total dos factores. 

Quando as respostas dos inqueritos sao dadas tendo em conta ou consultando as 

respostas aos inqueritos imediatamente anteriores, o que por vezes acontece, a inercia 

nas respostas leva a que as tlutua~oes suijam atenuadas. 72 

A associapao entre as varias questoes respeitantes a capacidade produtiva tambem 

fomece informa~ao util para a compreensao do grau de utiliza~ao. Por exemplo, para a 

mesma taxa de utilizapao da capacidade produtiva podem corresponder avaliapoes 

diferentes da mesma quanto ao grau de suficiencia face a procura. 73Esta aparente 

contradi~ao pode ser o resultado dos seguintes factores: 

a) A avalia~ao e efectuada com base em previsoes e a taxa de utiliza~ao com base 

em valores efectivos (por exemplo, uma taxa de utiliza~ao baixa no presente e 

acompanhada de expectativas de crescimento elevado da procura, e portanto de 

capacidade insuficiente no futuro). 

b) Urn aumento da tlexibilidade das condi~oes de oferta que permite uma 

adapta~ao mais celere as flutua~oes de CurtO prazo da procura {por exemplo, urn nivel de 

utiliza~ao da capacidade elevado acompanhado de uma aprecia~o de excesso de 

capacidade face a procura prevista por se admitir a possibilidade de extensao da 

capacidade no curto prazo ). 

c) A capacidade produtiva e insuficiente para satisfazer a procura de urn 

determinado tipo de produto e no entanto e mais do que suficiente para os restantes (por 

72 
As pequenas oscila~ da taxa de utiliza9io da capacidade produtiva sloan parte resultante deste fm6meoo de inl!rcia das respostas. 

Cdle, G. e Godin,C. (1992). 
73 No inqul!rito portuguis a 1UCP OOl'l'l:llp<llde a uma perceotagem de utilizas;io da capacidade mas a avalia9io do grau de suficiincia 

corresp<lllde a uma perceotagem de estabelecimeotos distribuidos pelos tris tipos de respostas ( capacidade mais que suficiente, suficicnte 

ou insuficicnte). Para Fran911 existan fracas ~ entre a 1UCP e a avalia9io da capacidade. Para Portugal essa rela9io scri 

investigada no Capitnlo V. 
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exemplo, uma taxa de utiliza~o e elevada no conjunto da empresa mas a capacidade e 

insuficiente para responder a procura dirigida a um detenninado produto ). Este ultimo 

aspecto evidencia a importincia da flexibilidade tecnol6gica em rela~io com o product 

mix da empresa. 

Uma taxa de utiliza~o da capacidade elevada nio corresponde necessariamente a 

uma expansio da produ~o. Por exemplo, nos sectores que experimentam multiplas 

situa~oes de falencia e de envelhecimento do equipamento, a reducio da capacidade 

produtiva total pode ser acompanhada de um aumento da utiliza~ao da capacidade 

produtiva agora reduzida. 74 

Muitas questoes dos inqueritos de conjuntura sao avaliadas segundo os saldo das 

respostas extremas (SRE) o que constitui uma perda de informa~ao, ja que o mesmo 

saldo pode corresponder a diferentes extremos. Este problema deixa de existir se a 

tendencia neutra for relativamente constante ou de pequena importancia. 75 

Metodo de Wharton ou dos Picos de Produ~io 

Enquanto que, no caso dos inqueritos directos, os resultados dependiam da 

subjectividade dos inquiridos, no metodo de Wharton, e detenninante a avalia~ao de 

quem efectua a analise dos dados, a quem cabe identificar a localiza~ao dos picos de 

produ~ao. Em principio, os picos a assinalar para tra~ar a envolvente serao os que 

correspondem a um valor superior, quer aos que o precedem quer aos que o seguem 

imediatamente no tempo. Contudo, face a certas represen~es dos valores observados, 

toma-se dificil de determinar esses picos, sendo que, em termos matematicos, cada um 

desses picos e um maximo relativo. 

Outras criticas que se podem formular a este metodo na sua versao mais simples 

sao: a) o pressuposto de que no pico se alcan~ a plena utiliza@o da capacidade que 

74 Esta e a causa apcmtada pelo Eurostat para elevados graus de utiliza9lo ocorridos no Reino Unidonos Ultimos mos. 
15 

Santos, V. (198). p.l9. 
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nem sempre est& de acordo com. os factos; b) a produ~o potencial nao cresce a uma 

taxa aritmetica constante entre dois picos consecutivos, independentemente da distincia 

temporal entre eles; c) a extrapola9io de tendencia para o Ultimo segmento to rna pouco 

uteis os resultados deste metodo para a elabora~o de politicas econ6micas, 76 sendo 

assim um metodo ineficaz na construcao de previsoes. particularmente em situa~oes em 

que a economia (ou sector) experimentam transforma~oes estruturais, ou quando a taxa 

de acumula~ao do capital elou crescimento da for~a de trabalho se modificam 

significativamente. 77 

0 metodo dos picos aperfei~oado possui a vantagem de recorrer a uma fun~ao de 

produ~ao que traduz o comportamento entre os picos conferindo assim maior realismo 

as estima~oes obtidas, 78mas tern como inconveniente a redu~ao do numero de 

observa~oes a partir dos quais a fun~ao de produ~ao pode ser estimada. 

- Metodos do coeficiente capital produto e da produtividade aparente do capital 

A hip6tese adoptada, quanto a estabilidade da relas;ao entre o stock de capital e 

produto potencial e 0 aspecto mais fhigil deste tipo de metodologias, porque existem 

diversos factores que afectam a rela~ao entre o produto potencial e o stock de capital, 

como sejam a intensidade de substitui~ao do capital pelo trabalho, o progresso tecnico, a 

composi~ao do capital e a qualidade dos equipamentos. 79 Portanto, parte das oscila~oes 

verificadas no quociente podem nao ser totalmente devidas a desvios em rela~ao a 

produ~ao potencial. 80 

Qualquer erro de estima~ao do stock de capital - e apesar da profusao de 

metodologias existentes a avalia9io do stock de capital continua a ser um problema 

76 Artus, J. (1977). 
77 

Christiano, I.. (1981), p.1Sl. 
78 

C!ristiano, I.. (1981). 
79 

Bourlange e <llaney (1990), p.S 1. Para Portugal, estudos aqm:mdidos sobre a evo11J91o do ooeficimte capital produto revelam uma 
tendmcia ascendmte. Neves, J.C. (1994). No loogo prazo prova.se existir uma tendmcia em todos os paises mais desalvolvidos para 
quociente artre KIY aiiiDCIItar. Maddisoo, A (1991), p.66o67 e Maddisan, A (199S). 
80 Gordao, G. (1984). 
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complexo - afecta tambem quanto a fiabilidade OS resultados obtidos pelo metodo do 

quociente capital produto. 

Tal como o metodo dos picos, o valor maximo do quociente Y/K e considerado 

como sendo de plena utiliza@o merecendo por isso identicas criticas as formuladas em 

rela~ao ao prirneiro dos metodos. 

Apesar das limit~oes referidas, certos modelos macroecon6micos como o LBS 

para o Reino Unido81 aproxima a utiliza~ao da capacidade produtiva atraves do 

quociente Y /K.82 

- Metodos baseados em fun~oes de produ~io 

Dada a heterogeneidade de recursos e dos hens produzidos ao nivel de uma 

empresa e principalmente ao nivel de urn sector de actividade ou do conjunto da 

economia a utiliza~ao de uma unica fun~ao de produ~ao para calcular a produ~ao 

potencial corresponde sempre a perda de informa~ao face a heterogeneidade de situa~oes 

de utiliza~ao da capacidade existentes ao nivel micro e meso econ6mico. 

Os dados a partir dos quais e estimada a fun~ao de produ~ao, nomeadamente o 

stock de capital ou a idade do capital sao de dificil obten~ao83, especialmente em paises 

com sistemas estatisticos pouco desenvolvido. 

Sao varios os problemas a resolver para a estima9ao do stock de capital: 

determinar o ciclo da vida do equipamento, conhecer o stock de capital do ano tornado 

como referenda ( caso se opte pelo metodo do inventario permanente ), a inclusao de 

investimentos com longos periodos de matura~o, os efeitos directos do investimento 

81 
0 modelo LBS ( Loodon Business School) e um modelo de oonjuntura (trimestral) que inoorpora oomportamentos a.ssmta1 nas 

expettativas racimais e oonsideca um regime de oonoonincia imperl"eita. Whitley, J. (1994). 
82 No mesmo modelo LBS ( Loodon Business School) a medida de utiliza~o da capacidade produtiva obtida pelo inquerito CBI e 
inoorporada no modelo como variavel ex6gma. Whitley, J. (1994), p.123. 
83 

Como se RIOOI!hece no Relat6rio Geral do Orpunmto do Estado para 1994: existe uma «insuficimcia e relativa ftaca fiabilidade do 
sistana estatilltioo naci01l81, especialmente gravosa em areas como as estatillticas de emprego e salarios ou do stock de caoital das 
empresas, para as quais nlo existem Sl!ries de climc:llsaes razoavel com c:araderisticas minimas de homoga~eiclacbi.CEFF ( 1993), p. 373 
e374. 
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sobre o aumento do potencial produtivo, as amortiza~oes por motivo de desgaste fisico e 

as amortiza~eslabates por desgaste tecnol6gico e os indices de infla~ao a utilizar. 

Avaliar a oferta potencial de trabalho tambem envolve dificuldades, nomeadamente 

quanto ao modo de afecta~ao da popula~o desempregada (novo emprego e primeiro 

emprego) pelos diferentes sectores de actividade. Supor que a reparti~ao sectorial dos 

desempregados e igual a dos empregados pode conduzir a profundas distor~oes nos 

resultados, em particular em economias que se encontram sujeitas a amplas 

transforma~oes sectoriais. 

Quando se analisa o Iongo ou medio prazo toma-se ainda necessaria fazer op~oes 

quanto a forma de considerar o progresso tecnico na fun~ao de produ~ao, de modo a 

incluir as modifica~oes qualitativas ocorridas em ambos os factores produtivos.84A 

determina~ao do progresso tecnico como um residuo, como por vezes e efectuada pode 

corresponder quer a um efectivo progresso tecnico quer a outros tipos de desvios da 

fun~ao de produ~ao. 85 

Para alem de diversas questoes operacionais relativas a aplica~ao do metodo de 

Klein e Preston, este levanta tambem alguns problemas de natureza te6rica. Os pr6prios 

autores consideram como hip6teses "duras", ou seja, discutiveis: o capital e o trabalho 

crescerem a mesma taxa, as empresas minimizem os custos dos factores, a produ~ao 

ajustar-se a uma fun~ao de produ~ao Cobb-Douglas. 0 metodo de afecta~ao da for~a de 

trabalho em pleno emprego pelas varias industrias e tambem questionado.86 

Os aspectos que ressaltam do confronto entre as fun~oes de produ~ao de 

adoptadas por Klein e Preston e por Artus sao os seguintes: a) Inclusao de forma mais 

completa do progresso tecnico no modelo no modelo de Artus. A idade media do stock 

84 No modelo lnta'link o progresso tecnico eneutro a Harrod. 
85 Solow, R. (19S7). 
86 Klein, L. e Preston, R.,(l967), p.S6 e S7. 0 proc:edimado de afec:ta9io da mlo de obra pat.mcial pelos difaenta~ s«tores de 
ac:tividade com base no V AB de cada sec:tor admite implicitam&me que a produtividade e idintica. 
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de capital introduzida por Artus .pretende representar o progresso tecnico incorporado, 

embora o autor ainda a considere insuficiente e segundo ele "A anatise das modificacoes 

tecnol6gicas e ainda urn dos campos mais insuficientes na teoria econ6mica e esta 

debilidade constitui o maior obstaculo ao calculo da produs;ao potencial";87b) Inclusao de 

uma variavel artificial Z, traduzindo os efeitos da eleva9ao do pr~o de energia, porque, 

ap6s o primeiro choque petrolifero, certos equipamentos tomaram-se obsoletos; c) 0 

modelo de Artus ao contrario do de Klein e Preston, associa explicitamente a cada urn 

dos factores produtivos a respectiva intensidade de utilizas;ao, embora a determina9ao 

indirecta da intensidade constitua uma foote de enviesamento; d) 0 metodo de Artus, 

integrando aspectos mais desenvolvidos que o de Klein e Preston, toma no entanto mais 

complexa a anatise empirica, devendo ponderar-se em cada caso se a complexidade 

introduzida e acompanhada de melhoria substancial nos resultados. 

Os metodos incluindo a energia, que e urn consumo intermedio, levantam entre 

outros urn problema quanto a estima9ao do produto, porque este deixa de ser o 

somat6rio dos valores acrescentados para ser o valor bruto da produ9ao. A forma 

adoptada de uma fun9ao interna e outra externa na fun9ao de produ9ao do modelo 

Interlink pode ser urn modo de ultrapassar o problema. 

- Metodos de procura inversa 

Estes metodas sao mais simples do que os baseados nas fun9()es de produ9ao, no 

entanto, cada urn deles apoia-se numa funs;ao procura de urn dos factores, o trabalho no 

caso de uns metodos ou o capital no caso de outros. 88 

87 
Artus, J. (1977), p.11. Os dados obtidos para o estudo de smsibilidade com base no modelo Interlink paream apoiar esta opiniio. 

Tones, R. e Martin, J. (1988). 
88 Hidanan. R (1964). 
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A detennina~o do emprego potencial assenta em grande parte na taxa que e 

fixada para o desemprego natural, conceito que tem vindo a ser discutido quer quanto 

ao conteudo, quer quanto a respectiva operacionaliza~o. 

A estimaQio do produto de plena capacidade assente na fun~io procura de 

capital tambem levanta problemas, poise apoiada em series de stock de capital de cuja 

avaliaQiO e complexa e pouco fiavel. 

- Possibilidades de aplica~io ao caso portugues das metodologias de avalia~io da 

capacidade 

Em Portugal os inqueritos de conjuntura para o sector industrial e para outros 

sectores sao publicados com regularidade ja ha decadas, sendo assim possivel analisar 

series relativas aos aspectos associados a utilizaQiO da capacidade produtiva (no Quadro 

I-ll apresenta-se a sintese de alguma de informa~o recolhida por meio dos inqueritos 

de conjuntura). As diferentes metodologias, instrumentos de notaQio e amostras dos 

inqueritos nem sempre tomam possivel o cruzamento de informaQio e a construQio de 

series longas. Refira-se ainda a discrepancia existente entre OS valores publicados pela 

Eurostat e os publicados pelo INE. 

No Capitulo V da presente investigaQio a utilizaQio da capacidade sera analisada 

segundo a informa~o recolhida pelos inqueritos de conjuntura, nomeadamente a Taxa 

de UtilizaQio da Capacidade Produtiva (TUCP). 

Quanto ao metodo de Wharton, e possivel a sua aplica~o a Portugal com base 

nos indices de produQio industrial (IPI) tal como sera exemplificado no Capitulo V. 

Os metodos assentes no coeficiente capital produto, para alem das limitaQ(Ses de 

caracter geral ja referidas, obrigam ao calculo de uma serie tonga para 0 capital fixo, 

dificil de obter. 
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Para o caso portugues, a aplica~ao do metodo assente em fun~6es de produ~io ja 

foi ensaiada. 89'fambem neste caso, urn dos principais problemas na aplica~ao dos 

metodos das fun~oes de produ~ao e 0 da obten~ao de series para 0 stock de capital, e a 

idade do stock de capital. 90 

0 Ouadro 2.ID resume os principais tipos de metodologia de avalia~ao do nivel de 

utiliza~o da capacidade produtiva global. 

*** 

89 
Amaral, C. e Freitas, V. (199 1 Marques, C.R. (1990). Santos, E. (1984). Oliveira, V. e Santos, A (1977), Dorea, E. (1960). 

Algumas estimativas existentes para os valores de stock de capital nio se aprescntam desagregadas por SCKtores. 
90 Na ausencia de inguiricio directa sobre a idade do equipammto ( no Capitulo IV da prescnte investiga9io silo apresanados valores 
para as difa:entes gen9(1es de capital refa:entes ao sec1or alimmtar) toma-se nea:ss8rio usar de sol1J911es de rec:urso como e o caso da 
idade do eguipamento frances para aplicar o llll!todo Mairase.Mairesse, J. (1972) em Oliveira, V. e Santos, A (197'7). 
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Quadro t-m 
Variaveis Inquiridas em alguns lnquerito de Conjuntura1

- (1964 a 1997) 

Inquerito lnquerito lnquerito lnquerito 
de Canji.Dltura a IndUstria Trimestral de Mensal1 de Can juntura a de CanjlllltUra ao 

(Confedera9io da IndUstria) Canji.Dltura a IndUstria IndUstria Transformadora - Invcst.imcnto -ICI 
Transformadora I CIT (INE) 

(INE) _illffil 
1964-1973 1977-1987 desde 1987 1982•: desde 1987 

T endincias relalivas as V ariaveis inquiridas: v ariaveis inquiridas: Variaveis inquiridas: 
seguintes variaveis: .. • ~o (tendencia t- • ~o (tendencia 

0 Pessoas ao servi90 
• ~0 3m; previsiJes t+3m) . em t face a t-Im) 0 Vendaso• 

• Aquisi9io de rnaterias • Carteira de enoomendas • Produ9io (previsiJes • lnvestirnenlo e leasing 
primas IProcura (em t; parat+3m) no anot-1, tet+l .. 

• Pessoal fabril previsiJes t+3m/ • Carteira de enoomendas • Investirnenlo em t 
• Horas de trabalho • Exportaljli'les5(existenci !Procura(avalia9io) ( efea.ivo) e no inicio de 

utilizadas a, valor, avaliafiio t- • Vendas ao estrangeiro' t (opiniio) 
• Exportaljli'les 3m) • Carteira de encomendas • Investirnento e aia9io 

• Capacidade de do estrangeiro 7 de postos de trabalho 
Opini<Ses sobre as seguintes produ9io faoe a (avalia9io) • Fontes de 

variaveis: procura futura • Stock de produtos financiamento do 

• Stock de produtos acabados (avalia9io) investirnenlo em t et+ 1 
• ProaJra acabados • Pre9os de venda • Objea.ivos do 
• Stocks de produtos • Emprego (tendencia t- (previslJes t+ 3m) investirnento 

finais 3m; previsiJes t+ 3m) • Emprego (previsiJes • Destino do 
• Dificuldades de • Stocks de rnaterias t+3m}" investirnenlo 

abastecimenlo primas e produtos • Obstliculos a produ9io • Limites ao investimento 
• Utiliza9io da intennedios (t; (oconincia etipos)" (oconincia e causas)1 

capacidade produtiva tendencia t-3m) • Capacidade de • Detenninantes do 
• Compras de rnaterias produ9io em rela9io a Investimento 

primas e produtos procura prevista 
intennedios (tendencia (t+l2m/ 
t-3m; previsiJes t+3m) • Produ9io assegurada 

• l're9o de rnaterias (em meses) • 
primas e produtos • Encomendas totais 
intennedios (tendencia (tendencia t-3m) • 
t-3m; previsiJes t+ 3m) • Exportaljli'les (previsiJes 

• Tempo de produ9io em volume t+ 3m) • 
assegurada pela • Taxa de utiliza9io da 
carteira de enoomendas capacidade produtiva 
existarte (em semanas) 

(t-3m/ 
• Obstaculos ao Stocks de rnaterias 

awnento de produ9io • .. 
• Taxa de utiliza9io da 

primas e enel'gla 
( avalia9io) 

capacidade produtiva • Pre9os de rnaterias 
• Margan de capacidade primas e produtos 

intennedios (no jim de t 
em relofiio a t-3m) • 

Fonte: Confedera~ da IndUstria; Instituto Nac10nal de Estatistica (INE). 

1 Actualmente o INE publica ainda os seguintes inqueritos de conjuntura: Inquerito Mensal de CanjlllltUra ao Comercio (desde 
1990), Inquerito Mensal de Canji.Dltura a Coostru9io e Obras PUblicas ( desde 1992). Em Fevereiro de 1997 encontrava-se prevista a 
publica9io do Inquerito de Conji.Dltura aos Servi905 com periodicidade trimestral. 
1 Embora com periodicidade mcmal no I CIT alguma informa9io apenas e recolhida trimestra!marte, como por exemplo a refecente a 
taxa de utiliza9io da capacidade produtiva (lUCP). 
3 0 Inquc!rito de Coojuntura ao Investimenlo realiza-se desde 1982 mas sofreu v8rias modificaljli'les ao Iongo do tempo. 0 formuiario 
actualmente utilizado e a amostra sio estaveis desde 1987. 
4 Esta varia vel sofreu alteraljli'les em 1979. 
5 Unica informa9io quantitativa recolhido neste inquerito. 
6 Informa9io quantitativa, nio publicada. 
7 Informa9io qualitaliva. 
• Informa9io recolhida apenas trimestralmente. 
•• Informa9io quantitativa, nio divulgada pdo INE. 
1 Os factons limitalivos do investimento nio tim sido tratados de modo uniforma ao Iongo do tempo quanta a divulga9io dos 
resuhados. 



Quadro 2 - Ill - Metodos de avalia~io da capacidade produtiva e niveis de utiliza~io dos factores 

METODOS CARACfERfSTICAS COMENTARIOS APLICA~AO AO CASO PORTUGU~ 

- subjectividade das respostas (inqueritos de opiniao} e -algumas questoes dos inqueritos de 
METODOS DE lnqueritos de Conjuntura rts inercia das respostas conjuntura do INE :lnquerito de 
INQUERITO Em pres as - diversidade ou ausencia do conceito de plena capacidade Conjuntura rt Industria Transformadora 

ou de labora~;iio normal lnquerito de Conjuntura rt Constru~;ao e 
- ampla e r4pida disponibilidade da informa~;io Obras PUblicas 
- nutua~;aes menos acentuadas que as obtidas por outros lnquerito de Conjuntura ao lnvestimento 
metodos 
- subjectividade na determina~;ao do pico de produ~;lo Representa~;iio das series do IPI Ondice de 

METODODE Tra~;ado de uma linha unido os (mbimo relativo) Produ~;ilo Industrial) assinalando os 
WHARTON diferentes picos de produ~;lo - hip6tese de crescimento da produ~;ao constante entre dois m4ximos de produ~;lo e a linha do 

avaliados pelo fndice de produ~;lo picos de produ~;ao potencial produtivot 
- inadequa~;lo para fins previsionais 
- pode ser integrado num metodo com recurso a fun~;aes de 
produ~rlo, sendo as observa~roes os valores assumidos pelas 
vari4veis nos picos de produclo 
- a hip6tese de estabilidade da rela~;lo capitallproduto - an41ise das series da rela~<Ao capital 

METODOSDO Selecciona-se uma rela~;lo mesmo no CUrtO prazo e discutfvel produto com base em diferentes 
COEFICIENTE capitallproduto considerada - exige a determina~;ao do stock de capital estima~raes existentes para o stock de 

CAPITAL PRODUTO representativa do uso m4ximo da capital 
capacidade produtiva 

--- ---- --

Autores e An41ises 
Empfricas 

INE · 
CBI 
Cette(l993) 
Bourlange e Chaney 
(1990) 

Kleine Preston(l967) 

Panic(l981) 
Bourlangee 
Chaney(l990) 

;"" ----,. 
·':\ 

-7 

I 

~ 
~ ..... 



Quadro 2- III- Metodos de avalia~iio da capacidade produtiva e niveis de utiliza~iio dos factores (cont.) 

METODOS CARACTERfSTICAS COMENTARIOS APLICACi.O AO CASO PORTUG~ Autores e An41ises 
Empfricas 

- dificuldade em avaliar o capital potencial eo trabalho -estimar a produ~io potencial com base OCDE(I995) 
METODOS BASEADOS M~todos: . OCDFJINTERLINK potencial nas fun~Oes de produ~io desenvolvidas Torres e Martin( 1990) 

EM FUNf;OES DE Metric - problemas na selec~iio da fun~iio de produ~iio mais para a economia portuguesa Marques(l990) 
PRODUf;AO Breuss adequada e na forma de incluir o progresso t~nico na Amaral(l995) 

Brendt e Hess fun~iio de produ~iio pode niio ser adequada Kleine Preston(l967) 
- dificuldade em contemplar a heterogeneidade dos factores Artus(l977) 

0 produto potencial ~ o que resulta produtivos do conjunto da economia 
de uma fun~ilo de produ~iio em que 
os valores assumidos pelos factores 
produtivos sio os respectivos 
potenciais 

METODOS BASEADOS -a qualidade dos resultados depende da exactidio com que~ A rela~llo de Okun numa das suas vers6es Christiano( 1981) 
NA PROCURA DE M~todos: estabelecida a rela~io entre os factores produtivos e o nfvel pode ser estimada para Portugal . Breuss(l983) 

FACTORES CEA de produ~ilo Okun(l964) 
Okun 
Hickman 
Breuss I 

0 produto ~ determinado a partir da 
estima~llo de uma fun~llo procura 
para um dos factores produtivos( 
capital, trabalho ou energia), em 
seguida a fun~llo ~ invertida 

Ot.rrROS METODOS -assentam em informa~iio de dificil obten~iio em alguns FRB(I990) 
M~todos: parses 
FBR ( Federal Reserve Board) 

...... 
s 

---· -- -- -- --- --- -- --- --- ----- -- -------------------
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lll.3. Formas de avalia~io do grau de utiliza~io dos factor trabalho91 

lll.3.1. Taxa de desemprego 

A taxa de desemprego enquanto rela~ao entre a popul~ao desempregada e a 

popula~o activa e, sem duvida, uma boa medida de sintese do grau de subutiliza~ao dos 

recursos humanos numa economia. Contudo, os conceitos de popula~io activa e de 

popula~io desempregada sao objecto de permanentes debates quanto ao respectivo 

conteudo, natureza e avalia~ao, sendo estes acompanhados de esfor~os na busca de 

criterios definidores uniformes entre os varios paises. 92 

As estatisticas portuguesas ilustram algumas divergencias existentes na delimita~ao 

desses dois conceitos. No Inquerito ao Emprego do INE a popula~io activa e composta 

pelo "conjunto de individuos com 14 e mais anos que ( ... ) constituem a mao de obra 

disponivel para a produ~ao de bens e servi~os que entram nos circuitos econ6micos"93
, 

enquanto que segundo o Censo Populacional de 1991 a popula~io com actividade 

economics era constituida pelos individuos com idade minima de 12 anos que se 

encontravam94 numa das seguintes situa~oes: exerciam uma profissao ou cumpriam o 

servi~o militar obrigat6rio ou estavam sem emprego e disponiveis para trabalhar num 

trabalho remunerado ou nao.95 

Nos anteriores conceitos destaca-se a diferen~a quanto a idade de ingresso na 

popula~ao activa que num dos casos e inferior a idade permitida legalmente.96Tambem a 

no~ao de disponibilidade para o trabalho em ambos os conceitos e pouco clara, pois 

tanto pode ser uma vontade manifestada expressamente (por exemplo atraves da procura 

de emprego) como uma vontade nio expressa; tal e caso dos inactivos que pretendem 

91 
No Capitulo I, pmto 1.5. foram analisados alguns ooooeitos relatives a utiliza9Ao dos recursos humanos. 

92 
Registan-se os esf01'90S neste smtido desalvolvidos pelo Eurolitat, OCDE e OIT. 

93 INE, Estatisticas do Emprego . 
94 A data do xm R.ecenseamarto Gent da Popula9io 1991. 
95 

INE, XIII .Recenseamalto Oend da Popula9io 1991, p. 11. 
96 ~ 1992 o limiar etirio cmsidetadosnos InquCritos ao F.lqm:go (INE) eramtambem de 12 anos. 
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trabalhar mas nio procuraram emprego e se encontram disponiveis ou o caso dos 

trabalhadores involuntarios a tempo parcial. 97 

Quanto a popula~io desempregada, tambem os conceitos adoptados no caso 

portugues pelo Censo Populacional 1991 sao diferentes dos adoptados pelo lnguerito ao 

Emprego. Para o inquerito trimestral a no~ao de desemprego "abrange todos os 

individuos com 14 ou mais anos que, no periodo de referencia98
, nio tinham trabalho 

remunerado nem qualquer outro, que estavam disponiveis para trabalhar num trabalho 

remunerado ou nio; que tinham procurado urn trabalho nos ultimos 30 dias, remunerado 

ou nio". 99 

0 conceito de desempregado em sentido restrito contido no XIII 

Recenseamento Geral da Popula~io abrange o "individuo com idade minima de 12 anos, 

que nao esteja a frequentar o ensino obrigat6rio e que, na semana de referencia, se 

encontre, simultaneamente, nas situa~oes seguintes:- sem trabalho, ou seja, sem 

emprego, remunerado ou nao;- disponivel para trabalhar num trabalho, remunerado ou 

nao; - procura trabalho, ou seja, fez diligencias para encontrar urn emprego, remunerado 

ou nio ". 100 0 desemprego em senti do Jato difere do desemprego em sentido restrito 

pela existencia neste Ultimo da "realiza~io de diligencias para encontrar emprego".101 

0 conceito de desemprego actualmente adoptado pelo lnquerito ao Emprego e 

tambem uma no~ao em sentido restrito102 pois "abrange todos os individuos com 14 ou 

mais anos que, no periodo de referencia, nao tinham trabalho remunerado ou qualquer 

97 
A categoria dos IDadivos que pretmdem trabalhar mas DIDlCB proc:ullii'8ID emprego e estio dispaUveis e registada pelas Estatisticas 

do Emprego (INE) e por exemplo no 3"trimestre de 1996 era composta por cerca de 43 mil individuos. 
98 

0 periodo de referincia considerado e a sanana llllterior a entrevista. 
99 

INE, Inquerito ao Emprego. 
100 

INE, xm Reccmeamarto Geral da Popula~o. p.9. 
101 

INE, XIll Reccnseamarto Geral da Popula~o, p.8. 
102 

0 Inquerito ao Emprego do INE apurou ate 1992 (data da refomml~o metodol6gica e c:mceptual do inquerito) a taxa de 
desemprego em sartido Jato e a taxa de clesaJ1Irego em sartido restrito. 
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outro; que estavam disponiveis _para trabalhar num trabalho remunerado ou nao; que 

tinham procurado urn trabalho nos Ultimos 30 dias, remunerado ou nao" .103 

0 facto de urn individuo ser considerado empregado desde que tenha na semana 

de referencia "efectuado trabalho de pelo menos uma hora" 104 ilustra exemplarmente a 

insu:fi.ciencia da taxa de desempreJ:o enguanto medida exclusiva da subutilizacao da 

populas;ao activa. 

A diferenQa entre o desemprego em sentido lato e o desemprego em sentido 

restrito pode servir para avaliar a popula~io desencorajada, ou seja, os individuos que 

embora estejam disponiveis para trabalhar nao desenvolveram qualquer tipo de esforQos 

nesse sentido nos 30 dias anteriores ao inquerito. 

0 nivel de desencorajamento esta fortemente dependente das condis;oes existentes 

no mercado de emprego, sendo mais elevado quanto mais elevada e a taxa de 

desemprego e tendendo a descer quando a taxa de desemprego e baixa 

Assim, o nivel de desencorajamento afecta e pode enviesar o ca.Iculo da taxa de 

desemprego, uma vez que tern repercussoes na repartiQao entre populaQao activa e 

populaQao inactiva. Por exemplo, nurna situaQio em que o desemprego esteja a diminuir 

(numerador da taxa de desemprego ), a populaQao activa tende a aumentar ( denominador 

da taxa de desemprego) em resultado do aumento de ex;pectativas de encontrar emprego 

por parte dos desempregados ou dos inactivos, e portanto a taxa de desemprego pode 

manter-se constante ou pode ate elevar-se em simultaneo com o crescimento do produto 

e o crescimento do emprego.105 

103 INE, Inqut!rito ao Emprego. 
104 Idem. 
105 No Capitalo V ( parto V.3) scri analisado para o caso portugu& o desfasamento entre a evollJ91o do~ e do produto. 
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A tau de desenco.,.jamento pode ser calculada como o quociente entre, a 

diferen~ entre o desemprego em sentido Jato e o desemprego em sentido restrito, e o 

desemprego em sentido lato.106 

Para alem da categoria dos desencorajados que altera as fronteiras entre 

actividade e inactividade, conforme o conceito de emprego adoptado, existe tambem 

uma outra categoria de subutiliza~ao dos recursos humanos designada de subemprego 

visivel composta por "empregados com dura~o habitual de trabalho inferior a dura~ao 
normal do posto de trabalho, que declararam pretender trabalhar mais horas" .107 

0 trabalho a tempo parcial involuntario, outra forma de subutiliza~ao dos 

recursos humanos, pode ser assimilado aos individuos que estando a "trabalhar menos de 

15 horas por semana ( ... ) procuraram trabalho nas Ultimas 4 semanas". 

Fora da tradicional classifica~o de popula~io activa tambem podem ser 

identificada subutiliza~ao dos recursos humanos como e o caso dos "inactivos que 

pretendem trabalhar mas nunca procuraram e estao disponiveis para trabalhar" .108 

Concluindo quanto a possibilidades de avali~ao da subutiliza~ao de recursos 

humanos a nivel agregado, existem diversas medidas directas obtidas atraves dos 

ingueritos ao emprego que possibilitam colmatar algumas insuficiencias da taxa de 

desemprego enquanto aferidora exclusiva dessa subutiliza~o. Indirectamente essa 

avalia~ao e tambem possivel quer a nivel agregado quer a nivel da empresa. 

ID.3.2. Outras formas de avalia~io do grau de utiliza~io do factor trabalho; Curva 

DesempregoNagas e Sistema de Contas do Mercado de Trabalho 

106 
Rodrigues, M J. (1988), p. 104. Ein Lisboa, H. ( 1988) uma an8lise ddalhada do fm6mmo do desencorajameoto com apliC191o 

ao caso portugui& 
107 INE. Inquerito ao Emprego. 
108 idem. 
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A curva que relaciona o desemprego com as vagas existentes (Curva 

DesempregoNagas ou simplesmente curva DV1~ representa urn instrumento de 

ana.J.ise particularmente util ao estudo do desemprego estrutural qualitativo como 

medida das imperfei~oes no mercado de trabalho. Se o numero de desempregados (D) e 

igual ao numero de vagas (V), entao nao lui desemprego ciclico, e o valor assumido por 

De designado por D* corresponded. ao desemprego estrutural. 

A ocorrencia de postos de trabalho por preencher em simultaneo com situa~oes de 

desemprego pode resultar de varios factores: existencia de urn tempo minimo de 

ajustamento entre a cria~ao da vaga e respectivo conhecimento por parte da oferta 

(vagas fiiccionais), subutiliza~ao da capacidade produtiva (vagas ciclicas), procura de 

trabalho que nao encontra a adequada oferta (vagas estruturais). 110 

A curva DV por profissoes e por regioes pode ser construida para o caso 

portugues com base na informa~ao dos Centros de Emprego do Instituto de Emprego e 

F orma~ao Pro fissional, embora as vagas, ao contrario do desemprego sao apenas 

parcialmente registadas. 

Outra forma de conhecer a subutiliza~ao do factor trabalho e atraves de urn 

Sistema de Contas do Mercado de Trabalho (SCMT).O que se designa por Sistema 

de Contas do Mercado de Trabalho corresponde a organiza~ao de urn conjunto de 

informa~ao relativa a oferta de trabalho, proposto por Neubourg.111Essa informa~ao visa 

essencialmente servir de apoio a constru~ao de uma bateria muito vasta de indicadores 

de subutiliza£ao dos recursos hurnanos. 

A "contabilidade do mercado de trabalho" permite a investig~o das tendencias e 

flutua~oes que ocorrem na dimensao e na estrutura do stock de recursos hurnanos, assim 

como estudar os determinantes dessa evolu~ao. 0 SCMT, constituindo uma ana.J.ise de 

109 Este curva efrequeotaneute desigpada de como Curva UV (Un~loymcnt e Vac:ancies).Gurajati, D. (1972). 
110 Driehuis (1978) , . 64S 
111 Neubourg. C. (1987a), (1987b), (1990). A metodologia proposta por Neubourg. tern asp«tos similares ide MaddisaJ. A(1980), 
Granier e Maddisal. A (1982) e numerosos autores do lAB -Inst.itut fur Arbcitsmarld- und Bcru&fondlung da Alcmanha. 
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stocks, pode ainda ser usado para a partir dele se criar uma matriz de fluxos destinada a 

identificar o sentido e intensidade das movimenta~oes da popula~ao activa (por exemplo, 

do emprego para o desemprego e deste para a emigra~ao ). 

0 SCMT tal como e proposto.por Neubourg112 obedece aos seguintes principios, 

que validam a sua u~ao na constru~ao de medidas do grau de utiliza~ao dos 

recursos humanos: a) e incluida toda a popula~ao activa, independentemente de se 

encontrar ou nao em idade activa; a popula~ao activa registada assume-se como 

representando apenas parcialmente o potencial humano de urn pais; b) as unidades de 

registo utilizadas sao "trabalhadores" e "horas", sendo a conversao de "homens" em 

"horas " de trabalho urn processo complexo, que exige urn conhecimento detalhado da 

duras;ao de trabalho contratualmente estabelecida, da efectivamente praticada , e ainda 

de informa~ao relativa a situa~oes de trabalho a tempo parcial ( quer quanto a dura~ao 

quer quanto a natureza voluntaria OU nao); c) OS dados sao desagregados (por idades, 

tipo de desemprego, causa da nao utiliza~ao temporaria ou permanente etc.) com vista a 
compreensao muito detalhada do problema da subutiliza~ao. 

A metodologia de construs;ao assenta nos seguintes tipos de informas;ao: 1) 

informa~ao demognifica (censos e respectivas projec~oes /actualiza~oes anuais) para 

conhecimento da estrutura etaria da popula~ao; 2) inform~ao relativa ao emprego (de 

preferencia informa~ao recolhida junto das familias e nao apenas nos centros de 

emprego) para identifica~ao do numero de trabalhadores (Trabalhadores por Conta de 

Outrem -TPCO, Trabalhadores por Conta Propria -TCP, Trabalhadores Familiares nao 

Remunerados -TFNR entre outros ), o tempo de trabalho efectivamente praticado e o 

tempo contratual medio, as ausencias temporarias ao trabalho e respectivas causas; 3) 

informa~ao relativa ao desemprego. 

112 Neubourg. C. (1987b). 
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lli.3.3.Desequilibrios no me.-cado de bens e de trabalho; proposta de 

operacionaliza~io dos conceitos de Malinvaud113 

A distin~io entre o desemprego classico e o desemprego keynesiano, 114 

associado o primeiro a problemas ao nivel da oferta (como por exemplo baixos niveis de 

rentabilidade, insuficiente acumula~io, custos elevados, ou rigidez do mercado de 

trabalho ), e o segundo associado a problemas de procura, e essencial, nomeadamente 

para a prossecu~io de politicas de emprego e de combate ao desemprego. 

Politicas orientadas para o estirnulo a oferta favorecendo o aumento das margens 

de lucro, a flexibiliza~io dos salarios ou a acumula~o, ou politicas de dinamiza~io da 

procura caso se assuma que o desemprego possui essencialmente uma explica~io 

keynesiana. 

A semelhan~a do que ocorre com o trabalho, tambem o equipamento pode nio 

estar plenamente utilizado em resultado de causas ligadas quer a oferta quer a procura. 115 

A subutiliza~io de uma empresa ou sector pode resultar da perda de rentabilidade, e esta 

tanto pode estar associada a eleva~io dos custos de mio de obra ou de energia como a 

modifica~oes no mercado de hens (como sejam, a abertura ao comercio extemo ou o 

grau de concorrencia existente ), que provo cam eventuais descidas da procura. Contudo, 

tal como para o factor trabalho, nio existem na pratica situa~oes puras de subutiliza~io 

com origem exclusivamente na oferta ou na procura. 

A rela~io entre a situa~io no mercado de produto e a situa~io no mercado de 

trabalho, que permitiu a Malinvaud distinguir quatro tipos de situa~oes de desequihbrio ( 

(Quadro 4 - I do Capitulo I) pode ser operacionalizada com base nos inqueritos de 

conjuntura. 

113 Malinvaud, E. (1977). No Capitulo I, Quadro 4-1 foram apresartados os cxnceitos de Malinvaud. 
114 No Capitulo I foram analisados os principais cxnceitos em rela9io a utiliza9io dos recunos humanos. 
115 As causas da subutiliza9io da capacidade produtiva foram analisadas com maior dc:talheno Capitulo n 
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Admitindo que a relaQio ~ntre o produto e os factores produtivos permanece 

constante no curto prazo, e sendo dada por os coeficientes tecnicos 6ptimos116 A= Q/LP 

e B = Ql K sendo, K o stock de capital, Q a capacidade produtiva e LP o emprego 

potencial ou seja o correspondente ao pleno uso do factor. Os inqueritos de conjuntura 

junto das empresas permitem efectuar uma avaliaQio aproximada destes coeficientes 

tecnicos 6ptimos : 

A* = ( Q/LP)* = Q/L (1 + MACSE) 

L= emprego efectivo 

MACSE = Margem de capacidade sem contrataQio de pessoal117 

Q ( 1 + MACSE) corresponde ao nivel de produQio tendo em o emprego efectivo, nio 

admitindo portanto restriQoes de capital 

B * = (Q I K) * = QIK ( 1 +MACAE) 

MACAE = margem de contrataQio 

Q( 1 + MACAE ) = nivel de produQio com base no capital instalado admitindo a 

hip6tese de ausencia de restriQoes de contrataQio. 

A relaQio entre o produto e o emprego adoptando uma funQio de elasticidade de 

substituiQio constante (ESC) pode escrever-se: 

Lg ( Q/L) = -cs log ( 1 + MACSE) + ( f t) + flog (w/p) +a' 

Desta forma, a quantidade de trabalho necessaria e funQio do nivel de produQio, 

do salario real e da margem de produQio sem contrataQio de pessoal: 

116 Estes ooelicialtes tecnicos 6ptimos podem por exen.,lo Bel' calc::ulados a partir de uma fim~o de pnl(iu9io CES com base na 
minimi7J!~o dos cwtos ou altemativamaJte usando informa~o dos inquCritos de ccojUDtura quauto aos obst8c:ulos a proams de 
trabalho. Gagey, F. e outros (1988), p.800. 
117 A resposta a uma p«gUDta do tipo: "Caso existisse proams que o justificasse em quaolo poderia 8IJIJICIItar a pnl(iu9io : a) com 
admissio de pessoal; b) scm admissio de pessoal". 
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Log(Q/L) = f( 1 + MACSE, t, w/p) 

A partir dos dados dos inqueritos de conjuntura (Ouadro 3 - ill), nomeadamente 

do inquerito de conjuntura a industria, e ainda possivel detenninar a .pro.cura te6.rica (Y*) 

tendo em conta a percentagem das empresas que nio conseguem satisfazer a procura 

(PG), seja porque tem dificuldade em recrutar pessoal, seja porque o equipamento 

instalado e insuficiente . 

y* IY = (1-PG)-l.Ons 

Com base nos valores de A* (rela~ao optima entre o factor produtivo trabalho e o 

produto ), e y*' pode ser .determinado o nivel de emprego LD CO.f:D.pativel com a procura 

dirigida a empresa: 

LD = Y* I A* DUR 

0 nivel de emprego LD assim determinado, que depende da dura~ao do trabalho 

(DUR) pode nao coincidir com o emprego potencial a nivel agregado de plena 

capacidade (LP) sendo dados os coeficientes tecnicos:119 

LP = K . B * I A* DU 

0 valor efectivo do emprego (L) depende da oferta de trabalho agregada (LS), da 

procura keynesiana de trabalho (LD), e da procura de trabalho do sector produtivo: 

L = [ LS + (LD + LP-.1 + ... )-1120 f 

A rela~ao entre o emprego efectivo (L) e a procura de trabalho pode ser 

representada a partir da informa~ao dos inqueritos de conjuntura, tendo em conta a 

118 Lambert , J. (1984) citado por Gagey, F. (1988), p. 796. 0 corrapoode a um parimdro de aro. 
119 Os ooeficientmtecnicos sio A= QILP e B = Q/K 
120 Os parimdros .1 .2 repn:sentam a inadequa9io ente as capacidades instaladas e a ooqi0Si9io da proaua de bens, e emre a prowra 
e oferta detrabalho nos miaomercados , cauaadas pe1as caraderisticas de localiza9io ou de qualifica9Jo do trabalho. 



Quadro 3 - III- Desequilibrios no mercado de bens e no mercado de trabalho 
operacionaliza~lo dos conceitos de Malinvaud 

POSSIBILIDADES EXISTEM NAO EXISTEM TOTAL 
DE PRODUZIR => POSSIBILIDADES DE POSSIBILIDADES DE 

AUMENTODE AUMENTO DA 
PRODUCAO PRODUCAO 

DIFICULDADES EM 
RECRUTAR U 

EXISTE DIFJCULDADE PU PR PS 
EM RECRUT AR PESSOAL Nio existem bloqueios na Existem bloqueios na Nio existe possibilidade de 

proau~io mas existem ao contrata~ao e na produ~ao produzir rriais por dificuldade 
nivel da contrata~ao de em recrutar pessoal 
pessoal 

NAO EXISTE • PK PC I-PS 
DIFICULDADE EM Existe a possibilidade da lnsuficiente capacidade 

RECRUT AR PESSOAL oferta responder a uma produtiva 
procura suplementar 

TOTAL I-PG PG 1 
Nao ha possibilidade de 
satisfazer a procura 

-- - ------

i 

~ 

~ 
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percentagem de empresas com insuficiente capacidade de produ~o (PC) e a 

percentagem de empresas que podem responder a procura suplementar (PK): 

L I LA= f ( PC I (PK + PC) ) 

relacionam-se assim as empresas que se encontram limitadas na respectiva produ~ao pela 

capacidade _produtiva instalada em rela~o ao total das empresas onde existe dificuldade 

em recrutar pessoal, independentemente de terem ou nio limites de capacidade. 

A determina~ao do emprego potencial pela metodologia antes apresentada atraves 

dos inqueritos de conjuntura tem contudo a limit~o de omitir a questio da 

rentabilidade121como se supusesse que os empres8.rios respondem quanto aos obstaculos 

a produ~o e margem de capacidade produtiva tendo em considera~ao o grau de 

rentabilidade das empresas, embora este nio seja ex.plicitado na questao. 122 Por exemplo, 

em rela~ao as possibilidades de aumentar a produ~ao sem admissio de pessoal ("margem 

de capacidade"123> as empresas podem considerar as margens fisicas, adoptando como 

referencia o conceito tecnico de capacidade, ou as margens rentaveis. que consideram os 

custos e os pr~os como dados, o que tendera a sobreavaliar a margem. 124 

A conjuga~ao dos desequihbrios no mercado de trabalho e no mercado de hens 

pode ser analisada atraves do quadro apresentado por Malinvaud em 1977125
• Das quatro 

situa~oes apresentadas, as duas situa~oes mais provaveis sio a do desemprego classico, 

em que existe escassez de oferta no mercado de hens e excesso de mao de obra no 

mercado de trabalho, e a do desemprego keynesiano, em que o excesso de oferta no 

mercado de trabalho coexiste com um excesso de oferta no mercado de hens. Este 

excesso de oferta pode nio chegar a manifestar-se, ou entio revela-se apenas 

parcialmente no mercado. A razio esta relacionada com um nivel baixo de utiliza~o da 

121 Gagey, F. e outros (1988), p.804. 
122 CwiOIIIIDrllte, an inquaitos oode se interroga sobre a ra:dabilidade como obBtawlo a proclu9io, como eo c:aso do inquirito sueco. as 
respostas revelam pouca irnpottAncia dada ao assuuto. Mome, K. ( 1984). 
123 Bourlanp, D. eClaney,E. (1990). 
124 Gagey, F. e outros (1988). 
123 MaJinvaud, E. (1977). 
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capacidade produtiva instalada, manifestando-se o desequihbrio fundamentalmente no 

interior do sistema produtivo. 0 desemprego keynesiano correspondera a: 

Lo<Ls=U 

Yd<Y* 

Ye=Yd 

(Ye- Y*) =.m.argem de capacidade 

A identifica~ao desta situa~ao e possivel atraves da avalia~ao da percentagem de 

empresas que podem produzir mais, porque possuem capacidade inactiva. e nao 

encontram restri~oes ao recrutamento de mais trabalho (porque existe desemprego) e 

designa-se por PK (Ouadro 3-ill ). Neste caso, a dinamiza~ao da procura dirigida as 

empresas pode reduzir o desemprego, sem que sejam necessaries investimentos 

significativos. 

No desequilibrio classico, 0 que limita a produ~ao nao e a procura mas antes OS 

problemas relatives a oferta de bens e servi~os, como por exemplo margens de lucro 

insuficientes. Neste caso, o mercado de bens encontra-se desequilibrado, mas as 

empresas podem ou nao apresentar desequilibrios. 

Y~Y*p 

Ye = Y*p (necessidade de alargar a capacidade produtiva) 

Y < Y*p ( condi~oes de rentabilidade nao asseguradas) 

Ye<Yd 

LD<Ls=U 
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Assim, no caso do desemprego classico, uma politica econ6mica que melhore as 

condi~oes de rentabilidade pode reduzir o desemprego. 

Empiricamente, a situa~lio de desemprego classico podera ser identificada com 

base nos Inqueritos de Conjuntura, considerando a percentagem de empresas que 

embora olio tenham dificuldades em admitir pessoal (porque existe desemprego) nao 

podem aumentar a produvlio. A percentagem PC (Quadro 3-ill) olio representa no 

entanto fielmente esta situavlio, porque a barreira considerada ao aumento da produvlio e 

apenas relativa a capacidade instalada (Y e=Y*p) ignorando OS limites a oferta impostos, 

olio pela capacidade fisica Y*p mas antes pelas condivoes de rentabilidade.126 

As duas outras situavoes de desequihbrio sao bastante mais improvaveis que as 

anteriores: escassez de oferta (por exemplo por insuficiente capacidade) e a dificuldade 

em recrutar pessoal (por inexistencia de desemprego ). Esta situaylio apenas se verifica 

em condivoes hist6ricas particulares, e a situavlio de oferta e o interesse em admitir 

pessoal apenas pode ter explicavlio considerando produvoes posteriores.127Entre cada 

uma das quatro situayoes de desequihbrio antes descritas podem ainda definir-se outras 

intermedias como faz Artus. 128 

No Ouadro 4 - m apresenta-se uma forma de operacionalizar os conceitos 

propostos por Malinvaud para o caso portugues com base nos inqueritos de conjuntura. 

126 Gagey, F. (1988),p.104 
127 Malinvaud, E. (1977), p. 58 . 
128 Artus, P. (1991). 



MERCADO DE DENS :::::> 

MERCADO DE TRABALHO U 

FALTA DE MAO DE OBRA 

EXCESSO DE MAO DE OBRA 

Quadro 4 - III -Operacionaliza~io dos conceitos de Malinvaud (1977)1 

para o caso portugufs com base nos 'inqueritos de conjuntura2 

ESCASSEZ DE OFERTA EXCESSO DE OFERTA 

-ESCASSEZ DE MAO DE OBRA COMO OBSTACULO AO - ESCASSEZ DE MAO DE OBRA COMO OBSTACULO AO 
AUMENTO DA PRODU~AO (Q8. I CIT) AUMENTO DE PRODU~O (Q.8·1CIT) 
-PREVISOES DE AUMENTO DO PESSOAL(Q.7 ICIT) - PREVISOES DE AUMENTO DO PESSOAL (Q7-ICIT) 
-DJFICULDADES EM ENCONTRAR PESSOAL QUALIFICADO -DIFICULDADE EM EMCONTRAR PESSOAL QUALIFICADO 
COMO OBSTACULO AO JNVESTIMENTO (Q.ll-8 ICI) COMO OBSTACULO AO INVESTIMENTO (Q.ll-8 ICI 
-INSUFICIENCIA DO EQUIPAMENTO COMO - TUCP INFERIOR A X% (Q.13 ICIT) 
OBSTACULO AO AUMENTO DA PRODU~AO (Q.8.ICIT) • INSUFICIENTE PROCURA COMO OBSTACULO AO 
-DJFICULDADES FINANCEIRAS (Q.8.1CIT) AUMENTO DA PRODU~AO (Q8.1CIT) 
-CAPACIDADE PRODUTIVA INSUFICIENTE FACE 'A - CAPACIDADE DE PRODU~AO MAIS QUE SUFICIENTE EM 
PROCURA PREVISTA (Q9-ICIT) RELA~AO 'A PROCURA PREVISTA (Q.9.1CIT) 
-INVESTJMENTO DE EXPANSAO DE CAPACIDADE (Q 9b- -STOCKS DE PRODUTOS FINAlS SUPERIORES AOS NORMAlS 
ICI) (Q4.1CIT) 
-STOCKS DE PRODUTOS FINAlS INFERIORES AOS - UTILIZA~AO INSUFICIENTE DA CAPACIDADE PRODUTIV A 
NORMAlS (Q 7- ICIT) COMO OBSTACULO AO INVESTIMENTO (Q.IIB- ICI) 

-INSUFICIENCIA DO EQUIPAMENTO COMO -TUCP (INFERIOR A X% Q.l3 ICIT) 
OBSTACULO AO AUMENTO DA PRODU~O (Q.8.ICIT) -INSUFICIENTE PROCURA COMO OBSTACULO AO 
- DJFICULDADES FINANCEIRAS (Q.8.1CJT) AUMENTO DA PRODU~AO (Q8.ICIT) 
- CAPACIDADE PRODUTIVA INSUFICJENTE FACE 'A -CAPACIDADE DE PRODU~AO MAIS QUE SUFICIENTE EM 
PROCURA PREVISTA (Q9-ICIT) RELA~O 'A PROCURA PREVISTA (Q.9.1CIT) 
• INVESTIMENTO DE EXPANSAO DE CAPACIDADE (Q 9b- -STOCKS DOS PRODUTOS FINAlS SUPERIORES AOS NORMAlS 
ici) (Q4.1CIT) 
• STOCKS DE PRODUTOS FINAlS INFERIORES AOS -UTILIZA~AO INSUFJCJENTE DA CAPACIDADE PRODUOV A 
NORMAlS (Q - ICIT) COMO OBSTACULO AO INVESTIMENTO (Q.IIB-ICI) 
• PREVISAO DE REDU~AO DO PESSOAL(Q7-ICIT) -PREVISAO DE REDU~AO DO PESSOAL(Q.7-ICIT) 

-

1 Mllinvaud(l977).v. Quadro 4 do C1pltulo I. 
2 Jnqu«ito de Canjuntura ao Invsimento .JNE (ICI) e lnqu«ito Mensa( de Cmjuntura 6 lndia!Jiria Transfonnadora ·INE (I CIT) 
Nota : Para cada urn dos inqu«itos assinala-ae em parfntesis a queatlo do rapectivo fonnu"rio. Os inlllnlmentOB de n!U~o do CIT c do ICI encantram-sc em mexo no prescnte capitulo. 

___ _:_. _ __._ 

...., 

...... 
1:). 
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ID.4. Medidas de diversifica~o da produ<=io e de diferencia<=io de produtos 

A diversifica~o pode ser analisada no ambito do estabelecimento, empresa ou 

sector de actividade e adoptar como variaveis de referencia, entre outras, o emprego, as 

vendas ou o valor acrescentado. Existem varias formas de caracterizar a diversifica<=io. 

Uma empresa pode ser classificada como diversificada em fun~o do tipo de bens 

produzidos e rela~o entre eles. Assim, uma empresa e diversificada caso se encontre em 

cada uma das seguintes situa~oes: 129 

- produz diferentes produtos substituiveis; neste caso a empresa tambem se pode 

considerar como estando integrada horizontalmente: esta concep~ao da empresa 

diversificada associa-se ao conceito de diferencia<=io de produto; 

- produz hens que se situam na mesma fileira produtiva, partilhando factores e 

processes produtivos, ( por exemplo uma empresa que produza Ieite e iogurtes ); neste 

caso a empresa pode considerar-se como estando integrada verticalmente; 

- produz hens que se encontram associados relativamente ao mercado ou ao 

processo produtivo; este tipo de diversifica~ao pode designar-se por extensio do 

produto; 

- produz bens que sao vendidos em diferentes areas geograficas; esta diversifica~ao 

designa-se por diversifica<=io por extensio do mercado; 

- produz bens que nao se encontram relacionados em relacao ao processo 

produtivo nem a procura: esta diversifica~o designa-se de conglomerado. 

129 Clarke, R. (1993), p.l96. 
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HL4.1. Formas de Avalia~io 

HI.4.1.1. Aspectos metodologicos 

0 estudo da produ~io multipla, OU seja, a produ9a0 de varios produtos OU 

servi90s pela mesma empresa ou pelo mesmo estabelecimento e relativamente recente130 

tendo posto em causa algumas interpreta9oes econ6micas estabelecidas tais como a 

utiliza~ao da capacidade, as economias de escala, o monop6lio natural, a 

produtividade,131a fixa9ao dos preQos pelo custo marginal132 e as barreiras a entrada133
• 

No entanto, "importancia relativa da diversifica9ao nos ramos de actividade permanece 

misteriosa"( ... )"nao existem estatisticas adequadas e disponiveis que me£am a extensao 

da diversificacao num estabelecimento (fabrica). empresa ou ramo de actividade". 134A 

propria forma de organiza~ao das estatisticas tambem dificulta a analise da 

diversifica9ao, e embora seja consistente com as hip6teses econ6micas convencionais e 

com a falta de importincia historicamente atribuida a diversifica9ao da produ9ao, oculta 

urn dos mais importantes fen6menos ocorridos no periodo ap6s a segunda guerra 

mundial. 135 

Os indices de diversifica~io sao medidas que permitem avaliar a dispersao da 

actividade de urn estabelecimento ou empresa por diferentes sectores ou produtos e de 

urn sector por diversos subsectores ou produtos. Os indices de diversifica9ao 

apresentados em seguida sao orientados para o estudo da diferencia~ao e da 

diversifica~ao de produtos. 

130 
Panzar e Willig (1977). 

131 
Gollop, F. M eMmahan, J.L. (1991),p.318; Baumo1 (1977); BcmdteFwm(1989). 

132 
Baumo1 (1976). 

133 
Panzar e W"tllig(1977); Sharkey(1981). 

134 
Gollop, F.M e Mmahan, J.L. (1991) , p.318. A aprecia~o e efectuada em rela~o estatfsticas dos EUA mas poderia ser aplicada is 

estatfsticas em muitos outros paises. NatHe alias que nas estatfsticas norte americanas existe infornJa91o anual para 1300 ( mil e 
trezeotas) classes de produtos a cinco digilos. 
135 

Gollop,F.M e M«<ahan, J.L. (1991). 
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0 conceito de diferencia~io de produtos foi desenvolvido originalmente por 

Chamberlin em rel~o com a concorrencia monopolistica,136 encontrando-se associado a 

identificacao de diferens;as nos produto por parte do consumidor. Contudo, as medidas 

em seguida analisadas atendem apenas as caracteristicas da oferta. Relativamente a 
diferencia~o de produto na primeira acep~o, urn dos indicadores mais utilizados sao e 

o dos gastos em publicidade e marketing como percentagem das vendas, por se 

considerar que a publicidade constitui urna das vias de diferenciayao. 

A divenifica~io de produtos e uma noyaO mais ampla que a da diferenciayaO, 

porque pode integrar modificayoes no processo produtivo ( e portanto na estrutura de 

custos) e dela resultarem produtos nao substituiveis. 

A diferencia~io de produtos no sentido chamberliniano do termo toma possivel, 

como referido no Capitulo II, que no mesmo grupo de produtores e com identicas 

funyoes custo (custos de produyao ou custos de publicidade ou globais) mantenham urn 

nivel de produyao inferior a produyao correspondente ao custo minimo e portanto urn 

excesso de capacidade. 

A divenifica~io de actividades137 (e consequente diversificayao de produtos) 

pode ser efectuada para atenuar a subutiliza~ao da capacidade atraves de urn uso mais 

completo dos recursos produtivos existentes, por modificayaes no comp6sito produtivo 

ou na produyao ao Iongo do tempo ( ciclos de produ~o infra-anuais e ciclos de vida do 

produto ). A Oexibilidade tecnologica tal como foi definida facilita quer a diferencia~ao 

quer a diversificacao de produtos. 138 

Os indices de divenifica~io calculados para urn estabelecimento. empresa ou 

sector permitem avaliar a heterogeneidade da produ~ao entendida como o grau de 

136 Chambaiin. E. (1933). No Capitulo n, pomo IU.l. este aspec1o enoontra_., desenvolvido. 
137 

Os oonceitos de dlfe~ e de dlvenHlea~ nio sio idintioos. Cootudo, alJPIDliiS tecnicas de avaliacio sio oomuns aos dois 
fen6menos. Geta1mente adopta_., otamo de dlfe~ para os produtos e de dive~ para as aaividades. 
138Capitulo n, poolO ll.3.3M 
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dispersio por varios produtos . ou linhas de produtos da produ~o ou viuias 

actividades de urn estabelecimento, empresa ou sector. Um aspectos particular da 

diversifi~o do produto e a diferenci~o do produto, embora OS indices de 

diversifica~o tenham sido desenvolvidos e sejam utilizados fundamentalmente apara 

analisar a diversifica~io de conglomerado. 

Uma sintese do consenso existente sobre os indices de diversifica~ao139permite 

enunciar os cinco guesitos gue bom indicador de diversificacio deve cumprir, para 

alem das qualidades. gerais de urn bom indicador: 140a) variar directamente com o numero 

de produtos produzidos; b) variar directamente com o aurnento da distribuis;ao desigual 

dos produtos dentro de urna mesma linha de produtos; c) variar directamente com a 

dissemelhan~a ou heterogeneidade dos produtos, por exemplo, devem ser consideradas 

as diferen~as do ponto de vista tecnologico ou de marketing; d) ser suficientemente geral 

para poder ser aplicado a estabelecimentos, empresas ou sectores de actividade; e) se 

possivel, variar no intervalo entre 0 e 1 para urna compreensao mais imediata do 

significado e respectiva comparabilidade. 

lll.4.1.2. Indicadores 

Os indices a seguir apresentados, por facilidade de exposi~ao, referem-se 

geralmente a diversifica~io de produto e em rela~ao a urn estabelecimento. adoptando 

como variavel representativa as vendas. 

Um dos indices mais simples de diversifica~ao eo Numero de Produtos (IDP1)141 

que embora de calculo e obten~ao de informa~o relativamente ficil permite uma 

caracteriza~o muito imperfeita do fenomeno. Com base na percentagem ocupada pelos 

139 
Gollop, F.M e Mooaban,J.L. (1991). 

140 Gollop, F.M e Mooaban,J.L. (1991), p.319. Embora os autores utilizem o tamo divenificaclo. nele t.llmbem incluem a 
diCe~ deprodutos. 
141 Na an81ise empirica c:{e(tuada no Capitulo V sen adoptada esta medida. 
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produtos secundarios (DPl)e nQ niunero total dos produtos produzidos (p) , detennina

se outro indice de diversificaQio de produtos, o (IDP3) calculado como pxDPl. 

Quociente de Especializa~io142(s1) avalia a parcela das vendas do produto 

principal (r1) em rel~io ao total das vendas do estabelecimento r. 0 grau de 

homogeneidade (GH) de urn sector143 tambem designado de grau de especializavio 

pode ser detenninado de modo identico pelo quociente entre o valor do produto ( vendas 

ou emprego) referente a actividade principal e o valor total do produto ( vendas ou 

emprego) do sector. 

0 Quociente de diversifica~io (ID1) e obtido a partir do anterior Quociente de 

especializavio e corresponde a parcela das vendas do conjunto dos produtos 

secundarios: (1 - s1)= ~ Sj, em que Sj e a parcela do produto secundario j (rjlr), 

variando j entre ~ sendo p o niunero de produtos. 0 indice de Gort144 determina-se 

de atraves de p x ~sj com j a variar de l.A..n· 

0 lndice de Berry145(1DB)e calculado atraves da expressio (1 -~Sj2) onde Si e a 

parcela do enesimo produto no total das vendas. McVey146propos urn indice de 

diversificavio similar ao de Berry, JDM:::;:s{o indice de Berry (IDB) assume o valor 

nulo quando nio existe heterogeneidade de produto e valores negativos proporcionais a 

desigualdade na distribuiyio da produyio pelos diferentes produtos e quando a empresa 

distribui de igual fonna a actividade dos diferentes produtos. 

A Curva de Diversifica~o e construida num plano cartesiano onde no eixo das 

ordenadas e representada a percentagem cumulativa das vendas e no eixo das abcissas os 

valores (acumulados) dos produtos produzidos pelo estabelecimento, sendo os dados 

desta Ultima variavel previamente ordenados. A bissectriz corresponde a uma situ~io 

142 0 quodente de esped•~ ( sl) etambem cmhecido por PPSR (Primary Product Specialization Ratio). 
143 Martins, M Guimaries, R. (1991), p.9-10. 
144 

Gort, M (1962). 
145 

Berty, C.H. (1971). 
146 

McVey, J.S. (1972). 
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em que o estabelecimento distribui a actividade de forma identica por diferentes 

produtos, sendo a curva de diversifica~ao tanto mais concava quanta menor for a 

diversifi~o. 147 

0 Indice de Utton148(1DU) e calculado a partir da expressao (ll:riSj-1), em que ri 

representa a ordena~o decrescente das vendas do enesimo produto149e Sj a propor~ao 

desse produto nas vendas. 

0 Indice de Entropia150(1DE) calcula-se atraves da expressao U:si In (1/sj) em 

que Si representa a percentagem das vendas de cada urn dos produtos no total das 

vendas. Este indice assume o valor nulo quando h8. ausencia de diversifica~ao. 

0 Indice de Pomfret e Shapiro151(1DPS) calcula-se como o somat6rio do 

produto entre a parcela de cada urn dos produtos j no total das vendas, e uma variavel v 

representativa da 'distancia' entre os produtos U:sjVij). 0 i representa o produto 

principal do estabelecimento e j o produto secundario. 0 valor vij e uma variavel 

"dummy" que pode assumir 4 valores conforme o grau de proximidade entre o produto 

principal e o secundario. Assim, Vij=O se o estabelecimento vende apenas urn produto 

para urn nivel de desagrega~ao de produtos an digitos (por hip6tese 4 digitos), vij=l no 

caso de j ser igual a i a tres digitos, vij=2 no caso de j ser igual a i a dois digitos e Vij=3 

no caso de i e j serem diferentes ao nivel do sector a dois digitos. Este indice que tern 

assim em considera~o a "distincia" entre o produto principal e os secundarios sendo 

essa diferen~a avaliada com base na classifica~ao de produtos adoptada. 

147 
A coostru~o da Curva de divenifica~o e similar a da coostru~o da Curva de Gini usada para a an8lise da reparti~o do 

rmdimento, ban como o fndice de Utton apresarta sanelhan9U Cllllll o Coelicieote de Gini. 
148 

Utton, M (1977). 
149 Gollop, F .. M e Mmahan,J.L. (1991), p.320.0 fndke de UUon e apresattado an Clarke, R. (1993) como sendo dado por: W = 2 
~ jsi - 1 .0 valor deste indice e nulo quando nio existe diversifica~ de produto e igual a p no caso de um estabelecimaJlo que 
distribua a sua aaividade de igual forma por p produtos. 

ISO Jaquemin, A e Ba:ry, C. (1979). 
151 

Pomfret, R. e Shapiro, D. (1980). 0 fDdke eoneintrieo (concentric index) de Caves, R.E. Porter, M e Spencer, AM (1980) 6 
idilltico a este. 
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0 indice de Gollop e Monahan152 (IDGM), mais completo e complexo que os 

anteriores, e um indice de diferencia~ao que constitui uma generaliza~ao do indice de 

Herfindahl de modo a contemplar a heterogeneidade de produtos153 e pode ser 

calculado atraves da expressao: 

onde as variaveis possuem os seguintes significados: n representa o numero de produtos, 

s a percentagem do produto i ou k, e Zik assume os valores I ou 0 conforme os produtos 

i ou k sao ou nao identicos. 

Este indice assinala a distin~ao entre produtos, mas nao o grau da diferen~a entre 

eles, pelo que desenvolvendo o indice de diversifica~io de produtos no sentido de 

introduzir a "distancia" ou dissemelhan~a entre os diferentes produtos Gollop e Monahan 

partem da hip6tese de que dois produtos sao identicos se necessitam para ser produzidos 

dos mesmos factores produtivos combinados na mesma propor~o. Assim: 

IDGMll = Y2 ~ [1-(1/n) ]-1: (1/n2- s.2) -1:1:s. sk O"ik ~ 
I I 

(1) (2) (3) 

onde as variaveis possuem os seguintes significados: n representa o n1lmero de produtos, 

s a percentagem do produto i ou k, e O"ik a diferen~ entre dois produtos. 0 valor de O"ik 

e calculado com base na parcela dos custos do factor j no produto k e no produto i : 
1/l 

O"ik= £1:(1wkj - Wijl I 2) 1 , 0 < aik<l 

onde a variavel a permite conhecer a intensidade da diferenQa entre os varios produtos 

ou a distancia entre eles, captada pela estrutura de custos de produ~o. 

152 
Gollop,F.M e Monaban,J.L. (1991). 

153 
Gollop,F.M e Mcoahan,J.L. (1991), p.323 e 324. 
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As tres componentes da determina9io do indice assinaladas com (1), (2) e (3) sao 

respectivamente, a numerica que se relaciona com o niunero de produtos produzidos, a 

de distribui@o que indica a parcela relativa ocupada por cada um dos produtos e a de 

heterogeneidade que avalia o grau de diversifica~ao dos produtos segundo os custos e 

combina~o dos factores utilizados na respectiva produ~io. 

Esta segunda versio do indice permite avaliar nio so a divenidade de produtos 

como tambem o grau de dissemelhan~a entre eles segundo o criterio da estrutura de 

custos que reflecte as caracteristicas do processo produtivo. 

Outras medidas especificas podem ser adoptadas para analisar a diferencia~io de 

produtos mas terio que ser baseadas em informa~io obtida por inguerito directo as 

empresas ou estudo de casos, como por exemplo a taxa de divenifica~io da produ~io 

de uma empresa correspondendo ao lan~amento de· novos produtos por unidade de 

tempo. 154 

ll.4.2. Comentarios as Medidas de Diferencia~io e Divenifica~io 

A aplica~io dos criterios de um bom indicador de divenifica~io antes 

enunciados aos varios indices permite concluir: 

Alguns dos indices nio permitem conhecer o niunero de produtos produzidos nem 

sio sensiveis a distribui~io dos produtos secundarios, que sio representados de modo 

agregado. Encontram-se nesta situa~io os Quocientes de Especializa~io (s1) e de 

divenifica~io(IDl) que possuem no entanto a vantagem de serem de Ia.cil ca.Iculo e 

baseados em informa~io geralmente acessivel ao nivel da empresa e dos sectores de 

actividade. 

A mera contagem dos produtos (IDPl ou p ) nio ponderando a importancia que 

cada um detem no conjunto das vendas pode originar resultados distorcidos em 

154 
Marris, R. ( 1991). 
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particular nas an8lises cronol6gicas. Por exemplo, na an8.lise da evolu9ao da 

diversifie898o de um sector o nUrn.ero de produtos produzidos pode manter-se 

aproximadamente constante devido a classifica@o ou nomenclatura de produtos nao se 

alterar, ou s6 gradualmente se ir adaptando aos novos produtos entretanto surgidos.155 

Os indices de Utton e de Berry incluem pondera9oes em rela9ao a todos os 

produtos, mas nao possibilitam conhecer o grau de proximidade entre eles. 

0 indice de Pomfret e Shapiro (IDPS) nao permite analisar as varia9oes no 

nUn1ero ou distribui9ao dos produtos servindo apenas para conhecer o grau de 

"proximidade" entre os produtos produzidos pelo mesmo estabelecimento com base 

numa dada classifica9ao de produtos. Esta classifica9ao, pressupoe a existencia de 

grupos de produtos com subgrupos bem definidos para cada nivel de desagrega9ao.1s6 

0 indice de Gollop e Monahan (IDGMll) aplicavel a estabelecimentos e 

empresas do sector das industrias transformadoras e mais completo que os restantes 

porque e simultaneamente sensive} ao numero de produtos, a distribui£aO dos vanos 

produtos no sector ou empresa e ao grau de diferen£a entre os produtos constituindo 

este Ultimo aspecto o contribute mais inovador.IS7Contudo, outras dimensoes da 

diversifica£ao para alem da que e considerada por este indice (a estrutura de custos) 

poderiam ser consideradas, nomeadamente, como e sugerido pelos pr6prios autores, as 

actividades de I & D e os diferentes tipos de consumidores. 

A versao mais completa do indice de Gollop e Monahan (IDGMll) agrega as 

vantagens de outros indices, preenchendo as cinco propriedades de "um bom indice" de 

diversifica9io, nio SO 0 criterio de diversifiC89iO adoptado e incomplete, como tambem 

ISS No caso portugues esta inc!rcia da classifica9io dos produtcs origina que as rubricas "outros" ou "afins" aummt.an a custa dos 
novos tipos de beDs produzidos, sem que tal tmha reflexo no niuucro total de produtos. 
156 A informa9io referarto aos produtcs publicada nas Estatisticas lndustriaisl Estatisticas das Eqmus nlo se apoia em nCIIhuma 
classificas;:io de produtos a difenmes digilos, pelo que a aplica9io cleste maodo no caso portugues se aprescnta ~lcxa. 
1s7 

GoUop, F.M e Maoahan, J.L (1991), p.318. Por ~lo. considenndo duas aqm:sas que produzem tria produtcs (yl, J2, y3) 
sa1donuma os produtos difenmes a cinco digitos enoutra y2 e y3 do id&ltiCOB para um dado nivel de agreg1191o. Oa valonB dos indiceB 
para cada uma delas scriopara a amresal = 1 -sl -12 • s3 epara a !i!l!IJm!!1 = 1 • sl • (s2 + s3). 
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a respectiva aplicabilidade se en~ntra limitada pela disponibilidade de infonna~ao. S6 

uma recolha directa de infonna~ao relativa a estrutura de custos dos varios produtos 

produzidos pelos estabelecimentos, empresas ou sectores possibilitaria a aplica~ao 

integral deste indice. Contudo, as empresas nao fazem nonnalmente uma contabilidade 

por produtos, nem mesmo por linhas de produ@o e sectorialmente as estruturas de 

custos sao insuficientemente conhecidas.158 Alem disso, certos custos, como os de 

investiga~ao e desenvolvimento experimental (I&D) e os custos capital sao dificeis de ser 

afectados por produtos ou linhas de produtos. 159 

0 Ouadro 5 - .ill. sintetiza as metodologias de avalia~ao da diversifica~ao. 

158 
Estatisticas Jndustriais Estatisticas da Produ9io e Estatisticas daa ~ f 

159 
A ausincia de informa9lo, ao nivel da en:qnesa ou do atabelecimEnto sobre a estrutura de autos fixos e variaveis de cada um dos 

produtos produzidos vc:rifica-se mesmo c:m eqmzas onde existe COIItabilidade analftica. Uma grande empresa tranmacional iqllantada 
c:m Portugal, uma daa maiores existartes a niveiiDIDldial no sector alimentar, declarou nlo poauir iql~o de autos da investiga9lo( 
na sua maioria efecmados pela empresa matriz) aos seus produtos. A inexistencia de COIItabilidade de autos ou sua nlo utiliza91o para 
avali&91o da rela9io pi'e90/autos etambcm assinatada c:m estudos efecmados c:m Portugal, como por ~lo c:m Lcpc:s, H. e Salavisa, 
L (1993), p.29. 



Quadro S - lll - Medidas de Diferencia~io 

lndicador Fonnade Interpreta~ao 
c4lculo 

IDP11=p 
N6mero de Produlos p= ntlmero de produtos produzidos 

(IDPU_ oelo estabelec:imento. 
IDP3:p x DPl 

fadlc:e de dlnnln~o de DPl= perc:entagem dos produtos 
produtos sec:und6rios; p= nllmero de produtos 

(IDPl) (IDP3) 

•a= ra/r • parc:ela das vendas do produto principal em rei~ 
Quodeate de Esp~o ra=ve~ do produto princ:ipal;r ao total du vendas. 

<•a) =vendu totais 

Quodeale de.Divenlnca~o IDl = I . s I =I SJ - parc:ela du vendas do c:onjunto dos produtos 
(101) sJ=parc:ela do produto j sec:und6rio sec:und6rios 

(rjr):J varia de 2 a" p; p=ndmero 

total de Drodutos 
ladlc:e de Gort• 100 = PUJ c:om J a variar de hJl. 

(IDGJ 
IDdlc:e de BeiTJ IDB= l-Is1

2 • Quando ' nulo nlo existe heterogeneidade de 
(IDB) - s1,.parc:ela do eMs;imo produto no 

produto; OS val ores negativos variam 
proporcionalmente c:om a desigualdade na 

total das vendas. distribuic;lo da produc;lo. 
ladlc:e McVe)'1 

IDM=Isi2 
(IDM) s1 6 a ~~U"Ia do en6simo procluto no 

total das vendas. 
Cane de DbenUica~o • A curva 6 c:onstrufda a partir da - A bissec:triz c:onesponde a uma situ~ em que o 

-• aum plano cartesiano estabelecimento distribui a ac:tividade de fonna 
--~~-

1 Na anAlise emp&ica efectuada no Capftulo V ldopta-se a designa~o NP (nllmero de produtos). 
2 Oort, M. (1962). 
1 McVeyJ.S. (1972). 

Coment4rios 

• Nlo pondaanclo a imponlnc:ia que c:ada um clos produtos no c:onjunto das 
vendas podendo 
c:rono16ilc:as. 

oripnar resultados enviesados em jlllltic:ullr nas aniliscs 

• nlo pennite c:onhec:er o nllmero de produtos produzidos aem ' senslvcl l 
distribul~ dos produtos sec:und4rios. 
• fkil alc:ulo e baseados em inf~ aaaJmeate acess(vel ( empresa e 
sec:tores de actividade). 

·-- ~ ....• , .. -· ··-- ···-· ·- . ·- .. 

~ 
....... 



Quadro S- DI- Medidas de Diferencia~ilo (cont.) 

da percentagem cumulativa das identica por diferentes produtos; 
vendas e o mimero cumulativo dos - A curva I! tanto mais c6ncava quanto menor for a 
orodutos. diversificaciio. 

lndlce de Utton4 1Du=2Ir1s1-1 - o fndice de Utton, como o fndice de Beny inclue pon~lles em rela~lo a 
(IDU) 

ordena~iio decrescente das todos os produtos, mas niio pennite conhecer o grau de proximidade entre eles. ,, = 

vend as do enl!simo 
produto';.r 1=propo~iio das vendas no 
estabelecimento. 

fndlce de Entropla0 IDE = I s1ln (lls1) - 0 fndice assume valor nulo quando h4 ausencia de 
(IDE) s;= percentagem de cada urn dos diversifica~iio · 

produtos no total das vendas 

Iodice de Pomfret e Shapiro IDPS = Isj viJ - niio permite analisar as varia~lles no mimero ou distribui~iio dos produtos; 
(IDPS) l=produto principal; J=produto - serve apenas para conhecer o mu de "mwdmic!a!le" entre os produtos .1 

secund4rio; 11i}= vari4vel "dummy" (4 
valores dependendo da proximidade 
entre o produto principal e 0 

secund4rio ). 
ladlce de Gollop e Monahan' IDGMI = 1·Ist2 ·II •t IJk As lies componentes da determina~iio do fndice: (1) · £ mais completo que OS restantes porque f simultaneamente sens(vel ao lll1mmz 

(IDGMI) ~ refere-se ao mimero de produtos produzidos, de produtos, l djstribujclo dos v4rios produtos e ao grau de difmlg entre os 
IDGMI= (2) de djstribujclo parcela relativa ocupada por cada produtos (contributo inovador deste indice).10 

i[1-(lln) J-I (s1
2·11n2>. IIs1•.-• urn dos produtos e a (3) de heteroeeneidade avalia o - Ouyas djmensc·~~ da djymjficaclo para all!m da que I! considerada por este 

IJk assume OS val ores I e 0 grau de diversifica~iio dos produtos segundo os custos fndice (a estrutura de custos) poderiam ser consideradas. 

respectivamente conforme OS 
e combina~lo dos factores utilizados na sua produ~iio. - A aplicabilidade est4 limitada pela disponibilidade de infonna~lo (estrutura de 

custos dos vmos produtos). 
produtos i e /c silo ou nlo identicos. - Assinala a distin~lo entre produtos, mas nlo o grau de dif~ entre eles (a 

"distlncia" ou dissemelhan~a entre os diferentes produtos procura ser considerada 
emOM-11). 

4 Uuon ( 1977). t-..J 
5 Oollop.F.M. e Monahan,J.L. (1991), p.320.0 (ndice de Utton como I! apresentado por Clarke (1993): W = 2 Ejsi- I .0 valor deste (ndice I! nulo quando nlo existe diversifica~iio de produto e igual a p no caso de ~ 
urn estabelecimento que distribua a sua actividade de igual forma por p produtos. 
'Jaquemin,A. c Bcny,C. (1979). 
7 Pomliei,R. c Shapiro,D. (1980). 0 fndlce condntrlco (conctntric indtx) de Caves,R.E. Porter,M. e Spencer,A.M. (1980) I! identico a este. 
1 No caso portup!s, na aus!ncia de uma classifica~o de produtos a diferentes drgitos a aplica~iio deste ml!todo apresenta-se mais complexo. Exemplo das EstatLsticas lndustriais .. 
'OoUop,F.M. c Monahan,J.L (1991). 
10 Oollop.F .M. c Monahan,J.L ( 1991) p.318.Por cxcmplo, considcrando duas cmpresas que produzem tres produtos (y I y2 yJ J sendo numa os produtos diferentes a cinco drgitos c noutra y2 t yJ silo identicos para um 
dado nivel de apcg~. Os valores dos Indices para cada uma delas serlo para a empresa 1 = I -sl - s2- s3 e para a empresa 2 = I - sl - (s2 + s3 ). 



-ladlce de Gollop e Monahan 
(IDGMII) 

Quadro 5- III- Medidas de Diferencia~io (cont.) 

IDG·M·II= 

(1 ·I •a2 ·IIsa 5k <znt ·a lk) 1 
IDGMII= 
~ ill-tlla) 1- I u,.:a. 1 ~ • m 1 C7a • 

I I l 
(I) (2) (3) 

a lk = [ I (lwkJ - wlJI/2) 1112 

com 0 < Glk<l 

"kJ = parcela de custo do factor J no 

produto k ; wlJ = parcela de custo do 

factor J no produto l. 

- a vari6vel G permite conhecer a latensldade da 
dlferea~:a entre os v6rios produtos ou a distllncia entre 
eles, captada pela estrutura de custos de produ1:io. 
- dois produtos slo identjcos se necessitam para ser 
produzidos dos mesmos factores produtivos 
combinadas na mesma propor1:1o. 

- Considera a "distllncia" ou dissemelhan1:1 entre os diferentes produtos 
- Esta verslo do fndice 0-M que permite avaliar 1 cllwenldade de produtos e o 
grau de dlssemelhan~:~ entre eles. 

~ 
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Ill.S.Conclusoes 

F oram analisadas algumas metodologias de avalia~io relativamente a tres 

aspectos: 1) a capacidade produtiva e respective grau. de utiliza~ao; 2) o nivel de 

subutiliza~ao dos recursos humanos 3) o grau de diferencia~o de produtos e 

diversifica~ao da produ~ao. 160 

As inumeras metodologias de avalia9ao directa e indirecta da capacidade produtiva 

e do grau de uti~ao da capacidade apresentam na globalidade diversas limita~oes que 

podem ser ultrapassadas quer pela melhoria da qualidade da informa~ao basica, quer pela 

procura de maior rigor em termos conceptuais nos inqueritos directos. 

As medidas macroecon6micas de subutiliza9ao do factor trabalho, em particular a 

taxa de desemprego nao representam o fen6meno na sua globalidade. Outras medidas 

sao desenvolvidas nesse sentido tais como a taxa de desencorajamento, a curva 

desemprego - vagas e o sistema de contas para o mercado de emprego. Contudo, a taxa 

de desemprego continua a ser a melhor medida sintese. 0 conceito de taxa de 

desemprego natural, frequentemente associado a produ~ao potencial, e urn conceito 

ambiguo e discutivel, por isso basear a defini~ao de capacidade plena nesse conceito nao 

e aconselhavel. 

F oi apresentada uma forma de no caso portugues, a partir das estatisticas de 

conjuntura operacionalizar os conceitos de desemprego chissico e desemprego 

keynesiano relacionados com a combina~o de desequilibrios no mercado de bens e no 

mercado de trabalho. 

A diferencia9ao de produtos e a diversificago de actividades podem ser avaliadas 

atraves de indices desenvolvidos no ambito da economia e organiza~ao industrial, mas a 

sua aplica~ao a analise empirica encontra como grandes obstaculos quer a deficiente ou 

160 
No pcmo IIL2.7. foi apresentada uma sintese das mdodologias de avalia9io da capacidade produtiva. 
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incompleta classifica~o das actividadeslprodutos, quer o desconhecimento das fun~oes 

custo das diferentes produ~es, quer ainda o fen6meno da diferencia~ao envolver 

aspectos dificilmente quantificaveis. 

No caso portugues, a analise do produto enquanto variavel econ6mica encontra-se 

bastante limitada pela disponibilidade da informa~ao, que tern no entanto vindo a 

melhorar nos Ultimos anos. 
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CAPiTULO IV 

An&lise do Inguerito a Capacidade Produtiva da Industria Alimentar Portuguesa 

CICPIAl 

Utilizacio da Capacidade Produtiva: Caracterizacao e Determinantes 

IV.l.Introdu~ao 

No presente capitulo e no seguinte, analisa-se relativamente ao caso portugues, o 

fen6meno da utiliza9ao da capacidade produtiva ( ao nivel do estabelecimento industrial 
' 

e do sector de actividade) segundo viuias 6pticas: a sua avaliayao e medida, os 

determinantes e os efeitos sobre os comportamentos dos a...gentes econ6micos e 

evoluvao macroecon6mica. 

As fontes informativas fundamentais utilizadas na aniilise empirica do presente 

capitulo e do seguinte sao, para alem do Inquerito a Capacidade Produtiva da 

Industria Alimentar (ICPIA)1 que recolheu informayao inedita sobre este fen6meno e 

sera objecto de analise detalhada no presente capitulo, as seguintes: a) Entrevistas 

directas a proprietiuios e gestores de empresas alimentares2
; b) lnquerito de 

Conjuntura a Industria Transformadora (ICIT); c) lnquerito de Conjuntura ao 

Investimento (ICii; d) Quadros de Pessoal do M.E.S.S.(QP); e) Estatisticas 

Industriais - INE (EI). 

1 Forrnullirio e Conceitos do Jnquerito a Capacidade Produtiva da IndUstria Alimentar Portuguesa (ICPIA) no Anexo l.A • IV. 0 
inquerito ICPIA, foi tratado pelo programs SPSS- PC (vcnio 3.1.). 
2 

As quest.Oes comuns its entrevistas directas, lista de ~ timfjlOes do eotrevistado e breve c:araderiza9io das empresas nos 
Anexo 2.A - IV a Anexo 2.C. - IV . 
3 

Os Jnquc!ritos de Conjuntura do INE (I CIT e do ICI) foram analisados no Capitulo ill. 
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IV.2. Justifica~io da escolha do sector alimentarA 

Para a analise de ambito microeocon6mico foi seleccionado o sector das 

industrias alirnentares por apresentar as seguintes caracteristicas: 

- oscila~oes regulares e portanto previsiveis da procura, ou da disponibilidade 

das materias primas, que impoem procedimentos tambem regulares de prevenyao, 

atenuayao ou soluyao dos problemas decorrentes das flutuayoes na actividade das 

empresas; 

- possibilidades de diferencia~io de produtos e de introduyao de inova~oes 

incrementais geralmente superiores as dos restantes sectores da industria 

transformadora; 

- heterogeneidade de situayoes em termos tecnologicos e de escala produtiva 

inter e intra sectorialmente; 

- forte orientayao para o mercado interno, permitindo urn melhor conhecimento 

da evoluyao das condiyoes da procura e identificayao do poder de mercado; 

- importancia nacional e principalmente regional do sector quanto ao emprego e 

produyao industriais. 

IV. 3. Areas de inquiri~iio e base amostral 

0 Inquerito a Capacidade Produtiva da Industria Alimentar (ICPIA) teve por 

objectivo recolher informayao sobre a avaliayao e os comportamentos das empresas 

quanto a capacidade produtiva e respectivo nivel de utilizayao. 0 inquerito, s~b a 

4 
Salvo indica._ao em contnirio considera-se o Sedor ADmentar como sendo constituido apenas pelo se<1or 3.1.1. da CAE, 

excluindo assim o seaor 3.1.2. que cogloba fimdamcotalmcote a Produ._ao de Alimartos para Animais- Ra~ (CAE 3122), pois 
este subseaor 3 correspondia a rnaiorparcela do VAB do seaor 312. 0 seaor das Bebidas (3.1.3. CAE) est8 tambc!m excluido da 
amilise. Sectores considerados no ICPIA no Anexo l.D. - IV. 
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fonna po~ foi dirigido aos responsaveis nulximos dos Estabelecimentos Industriais 

do Sector Alimentar que tinham ao servi~o 20 ou rnais trabalhadores. 5 

As duas dezenas de perguntas do questionario ICPIA6 incidiam sobre os 

seguintes dominios: 

a) caracteriza~ao do estabelecimento/ernpresa quanto ao sector de actividade, 

vendas, ernprego, rnercado, grau de especializa~ao e data de instala~ao do 

equipamento existente (guestoes 1 e 7); 

b) capacidade produtiva e respectivo nivel de utiliza~ao: 

b I) conceitos implicitos de produ~ao potencial e avalia~ao da utiliza~ao da 

capacidade produtiva (questao 11 ); 

b2) sobredimensionamento do equipamento quando da respectiva instala~ao 

(guestao 8); 

b3) tipo de ocupa~ao normal ao Iongo do ano do equipamento e respectivas 

causas (guestoes 9 e I 0); 

b4) horario de labora~ao normal de cada urn dos factores produtivos (guestao 

14); 

bS) grau de satisfa~ao quanto a utiliza~ao de cada urn dos factores produtivos 

(guestao.12); 

b6) possibilidades e consequencias sobre a produ~ao de varia~oes do nivel de 

utiliza~ao dos factores produtivos e respectiva cornbina~ao (guestao 13); 

5 
Diredivas da Comunidade Europeia adoptam o limiar de 20 ou mais trabalhadores ao servi90 para a recolha de ioforma9io relativa 

empresas. 0 INE tambem distingue a categoria dos estabelecimartos com um nlimero de trabalhadon:s ioferiores a 20, que sio alvo 
de U1D questiooario difemrte do que e enviado para OS restantes esca)Cies de dimalslo (20-99; maior de 100). 
6 

Instrumento denCJta9io do questiooario no Anexo lA ·IV. Variaveis de cada uma das quatOes Anexo I. C. ·IV. 
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b7) ocorrencia de subutiliza~ao nao desejada de cada urn dos factores produtivos 

e respectivas causas (questoes 15 e 16); 

c) reac~o da empresa em rela~ao a situa~oes de subutiliza~ao ou preven~ao 

destas (questiio 17); 

d) formas de expansao da capacidade produtiva (questao 18); 

e) rela~o entre as transforma~oes tecnol6gicas a flexibilidade tecnol6gica e a 

utiliza~ao da capacidade produtiva (questoes 19 e 20). 

A base amostral utilizada foram os Quadros de Pessoal de Mar~o 1991 do 

Departamento de Estatistica do Ministerio do Emprego e Seguran~a Social (QP), e a 

unidade de inquiri~ao foi o estabelecimento industrial. 7 A maior acessibilidade e 

actualidade do ficheiro dos Quadros de Pessoal em rela~ao a outras fontes justificaram 

a op((ao. Segundo aquela fonte, o Sector Alimentar, com exclusao do sector da 

Panifica((ao e Similares, era constituido por 477 estabelecimento com vinte ou mais 

trabalhadores a que correspondiam 406 empresas. 

Ao serem seleccionados apenas os estabelecimentos com mats de vinte 

trabalhadores, a ancilise exclui estabelecimentos produtivos que em termos de emprego 

ainda detem algum peso no conjunto do sector alimentar, mas onde se previa que a 

quantidade e qualidade das respostas seria insuficiente e onde os modos de gestao do 

equipamento e da mao de obra sao de natureza muitas vezes familiar e nao 

empresarial. 8 

7 
Adoptou-se o conceito de estabel(!(:bnento Industrial do INE. Estao incluidos no estudo estabelecimentos industriais pertencentes 

a empresas niio industriais. 
8 
A exclusiio dos estabelecimentos de muito pequena dimensao e pnruca comme nos estudos do settor transformador. b sector 

artesanal e alvo de inquemos especificos, como o do INSEE em Fran93. 0 conceito de sector artesanal nllo e uniforme em todos os 
paises. Por exemplo, sector artesanal em Italia e considecado como sendo constituido pelas empresas que tern 8 a 40 trabalbadores. 

Em Portugal, nllo existe urn aiterio que delimite o sedor utesanal. A necessidade de realizar inquc!ritos menos complexos 
e mais facilmente intelpntaveis para os estabelecimentos dos escal(les de menor dimensao e tambem patenteada pelo faao do INE 
realizar versaes simplificadas dos inquc!ritos quando se dirige aos estabelecimentos de menor dimensao, como nos casos do 
Recenseamento Industrial e do Inquerito a IndUstria (anual). 

Intemacionalmente as pequenas empresas sao dclinidas como as que tan menos de 500 trabalbadores ao servi90. A 
contribui~o destas empresas para o crescimento e inova9i(o tem merecido urn aesa.me interesse nos uhimos anos, por exemplo Acs, 
Z. J. e Audrdsdl, D.B (1990). A adop~o daquele conceito intanacional de pequena empresa e no entauto manifestamente 
inadequado a realidade industrial portuguesa. 
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0 sub-sector da Panifica~o e Similares foi excluido do presente estudo devido a 

ter uma percentagem elevada de estabelecimentos (88%) com menos de 20 de 

trabalhadores. 9 A evolu~o da dimensao media dos estabelecimentos desse sector 

revela ainda uma tendencia persistente para que a escala de dimensao se situe em tomo 

dos dez activos por estabelecimento. 10Uma razao adicional da exclusao deste sector da 

inquiri~ao foi o facto de rnuitos estabelecimentos industriais estarem incorrectamente 

classificados como estabelecimentos comerciais. 11 

0 sector da Panifica~ao embora excluido da inquiri~ao postal efectuada no 

ambito desta investiga~o. influencia bastante alguns dados das estatisticas nacionais 

referentes ao sector alimentar total. Por exemplo, a agrega~ao dos dados dos 

subsectores que compoem o sector alimentar no Inquerito de Conjuntura a Industria 

Transfonnadora -INE e no Inquerito de Conjuntura ao Investimento- INE e efectuada 

atraves do volume de emprego o que leva a que os resultados para o sub-sector da 

Panifica~ao e Similares influenciem por vezes de modo detenninante os dados globais 

do Sector Alimentar. 12 

Dada a taxa de resposta previsivel em virtude do meio postal adoptado para o 

ICPIA, nao houve selec~o previa de qualquer amostra, tendo o questionario sido 

enviado a totalidade dos estabelecimentos do sector. 

Tenninado o prazo dado para as respostas na primeira expedi~ao postal do 

questionario, foi efectuado urn segundo envio. de insistencia., selectivo, em que foi 

contactado apenas urn estabelecimento de cada empresa. Este envio de insistencia foi 

acompanhado de uma questao adicional em que se perguntavam os motivos da nao 

resposta. 13 

9 
Quadros de Pessoal- DEMESS, 1991. 

10 
A analise s«torial das tatdincias verificadas na dimensio das unidades produtivas seri efeauada no Capitulo V. 

11 
Facto verificado quando da realiu9io do lnquerito ao Comen:io por Grosso e a Retalbo da cidade de Lisboa no imbito do Projecto 

CEUS- CISEP /CML. 
12 INE-Metodologia dos lnqueritos de Caljuntura. 
13 Anexo 1.8. -IV. 
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0 inquerito postal decorreu durante os meses de Junho e Julho de 1993. As 

questoes relativas aos conceitos de capacidade produtiva e de margem de capacidade 

adoptaram como ano de referenda 1992. A escolha desse ano derivou de ser o que 

estaria mais presente na memoria dos inquiridos quanto a evolu~ao anual. Outras 

questoes, nomeadamente sobre a renova~ao tecnol6gica, o alargamento da capacidade 

e a ocorrencia de situa~oes de subutiliza~ao referem-se ao trienio 1991-1993. 

Para a elabora~ao do questiomirio do ICPIA contribuiram 13 entrevistas directas 

realizadas junto de responsaveis de 10 estabelecimentos do sector. 

IV.4. Universo e representatividade das respostas 

0 total de respostas va.Iidas foi de 179 estabelecimentos, a que correspondem 

177 empresas, o que equivale a 37.5% do universo de estabelecimentos e 44% do 

conjunto das empresas. 14 

A taxa de resposta foi relativamente identica nos diferentes escaloes de dimensao 

de pessoal sendo superior a 35% em todos eles. 15 As taxas de resposta por sectores 

exibem maiores diferen~as: nao tendo sido obtida gualguer resposta por parte das 

empresas do sector do A~ucar e apresentando o sector Conservas de Peixe uma taxa 

inferior a 30%. 16 

0 sector do A~ucar e do conjunto dos analisados o que exibe o grau mais 

elevado de concentra~ao, por isso compreende-se o nulo acolhimento dado ao ICPIA, 

alias, a recolha por parte do INE de informa~ao junto de empresas com sectores 

fortemente concentrados e tambem dificil. 17 

14 
A avalia98o em termos de V AB nlio e possivel a partir da informa98o disponivel, e o Volume de V endas disponibilizado atraves 

dos QP-DEMSS apresenta baixa fiabilidade. 
15 

Anexo l.E. -IV, (Grafico lA-M. 
16 

Anexo l.E. -IV, (Grafico lB -IYl. 
17 

0 segredo e&atistico limita tambem a diwlga98o pelo INE de dados nos sectores mais concartrados. 
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Foi obtida ainda informa~o em rela~o aos motivos da nao resposta para 28 

estabelecimentos, sobressaindo como causas o encerramento total das actividades ou 

apenas das actividades de transforma~o, mantendo-se as actividades de distribui~ao 

ou tendo havido reconversao das empresas/estabelecimentos.18 

Retirando ao universo as empresas que declararam terem cessado a sua 

actividade ou rnudado de ramo19 obtem-se taxas de resposta rectificadas por sector 

mais homogeneas. A taxa global de resposta assim obtida eleva-se para 39,9%. 

A op~ao pela modalidade postal para efectuar o inquerito, levou a sacrificar urn 

conjunto de guestoes mais especificas ou guantificaveis que o tomariam demasiado 

extenso, exigiriam maiores explica~oes e conceitos adicionais e a consulta da 

contabilidade da empresa o que, num inquerito sob gestao do inquirido, poderia ate 

bloquear a resposta. 20 

De entre os aspectos cuja inclusao no inguerito teria sido adeguada mas que 

foram afastados por razoes relativas a necessidade de urn numero representativo de 

respostas destacam-se: a quantifica~ao da evolu~ao da capacidade produtiva, do stock 

de capital e do investimento ao Iongo do tempo; a estrutura de custos (fixos e 

variaveis) da empresa, no conjunto e por produtos, incluindo custos de diferencia~ao 

de produtos como, por exemplo, os gastos ern publicidade, marketing e I&D.21 

Como os periodos de referencia adoptados foram o ano de 1992 e os tres anos 

anteriores, que corresponderam, de urn modo geral a elevados niveis de investimento 

global na economia portuguesa e na fase final a degrada~ao das perspectivas de 

neg6cio empresas, como e. reflectido pelo indicador de clima empresarial22 alguns dos 

18 
Os tres Unicos casos em que foram assinalados Outros motivos alem dos sugeridos na questio (Anexo l.B.- IV> foram: "Ni~ 

responderem pornonna a inquciritos", "Falta de tempo" e"O questionlirio interl"erirnos assuntos intemos da empress". 
19 

Motivo da niio resposta no Anexo l.B. - IV. 
20 

As infonna~ obtidas jwrto dos temicos do INE ligados aos inquciritos de conjuntura as empresa, sobre o gpu de resposta em 
fim~o da natureza (quantitativa ou qualitativa) das questOes, foi extremamente Util neste aspec1o. 
21 

Anteriores inquciritos (por exemplo, Inqucirito Indinova - CISEP - MIE ) tinham revelado reduzidissimo peso desta parcela. Mil
Homens, A e Barata, J.M (1991) 
22 Indicador de clima empresarial - INE.. 
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resultados obtidos atraves deste inquerito ICPIA devem ser ponderados a luz da 

conjuntura particular a que se referem. 

IV. 5 - Caracteriza~io geral dos estabelecimentos respondentes 

IV .5.1. Grau de especializa~io e orienta~io de mercado 

Os estabelecimentos industriais apresentam urn grau elevado de especializa~ao, 

pois a maio ria concentra as respectivas vendas no mesmo produto ou linha de produto: 

80% dos estabelecimentos tiveram uma percentagem igual ou superior a 40% da suas 

vendas concentradas num unico produto ou linha de produto. 

Existern no entanto diferen~as quanto ao grau de especializa~ao por produtos 

das ernpresas e segundo os sectores. Os estabelecirnentos dos sectores de Moagern e 

Arroz, Came e Derivados e Lacticinios sao os que se encontram rnais especializados 

enquanto que os dos sectores de Confeitaria e Chocolate e Conservas de Peixe 

apresentam urn grau de especializa~ao rnenor. 

A orienta~ao predominante para o rnercado intemo e claramente expressa pelo 

facto de 82% dos estabelecimentos terern vendido fundamentalrnente para o rnercado 

nacional, distinguindo-se desta situa~o apenas o sector das Conservas de Frutos e 

Legurnes.23 

IV .5.2. Caracteriza~io da capacidade instalada 

Urna caracteriza~ao cornpleta da capacidade produtiva instalada nos 

estabelecirnentos inquiridos exigiria urn conhecimento guantitativo e gualitativo do 

stock de capital existente e dos recursos hurnailos disponiveis na ernpresa. 24
. 

23 
Do Sedor das Cooservas de Frutos e Legumes faz parte o subsector de Conoentrado de Tomate que oc:upa a maior parcela das 

vendas e predominanternente orieotada para o mercado exlemo. 
24 

Embora a unidade de inquiri~o tmha sido o estabeledmento e nlo a empresa por simplicidade de exposi~o referem-se 
geralmente os resuhados como sendo da empresa enquanto unidade de aoaliseteOrica. 
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As avali~es contabilisticas do stock de capital fisico das empresas, que por 

vezes sao utilizados para medir capital, 25 sao pouco acessiveis alem de que, apresentam 

pouca fiabilidade para os fins em vista. 26 

Outras duas vias que se apresentavam para o conhecimento do capital instalado 

seriam a determina~ao do stock de capital a partir de uma serie longa dos investimentos 

do estabelecimento ou a inquiris;ao directa desse valor. 

No entanto, os dados da forma~ao bruta de capital fixo que poderiam servir de 

base a construyao de valores do stock de capital raramente existem em series longas, 

sao disponibilizados pelas empresas ou desagregados pelos diferentes estabelecimentos 

de uma mesma empresa. A inadequayao da segunda via de avaliavao do capital (por 

inquirivao directa) pode ser ilustrada pelo facto de no ultimo Recenseamento Industrial 

realizado pelo INE os resultados obtidos na questao da avaliayao do stock de capital 

terem sido muito deficientes, motivo porque o apuramento e a divulgayao dos 

respectivos val ores nao foi efectuado. 27 

Foi solicitada no ICPIA a caracterizas;ao qualitativa do tipo de equipamento 

existente nos estabelecimentos, e em cada urn dos sectores, com recurso ao respectivo 

periodo de instalas;ao, 28 o que permitiu conhecer o grau de sobrevivencia de 

equipamentos mais antigos e aproximar o grau de inova~ao da empresa, ou do sector, 

partindo da hip6tese de que o equipamento instalado em anos mais recentes possui urn 

maior grau de progresso tecnico incorporado. 29 

25 
V alores para o capital fisico obtidos a partir da contabilidade da empresa foram utilizados por exe~q>lo para Fran93 por Cdte,G. e 

S:zpiro, 0.(1992) e em Portugal por Guerra, A e outros (1993). 
26 

A dura91io de vida dos equipamentos e diferente da que e obtida com recurso aos valores oootabilisticos do capital da empresa. As 
amortlza~iles contabllfsticas dos equipamentos (muito relacimadas com os comportamentos em rela~o ao fisco) nio constituem 
uma boa medida das amortlza~iles efectivu do equipamento. Santos, A eOliveira, V. (1976), p.31 ep.19. 
27 

INE - Recenseammto Industrial . 
28 ICPIA, Ouestao 7. 
29 Kaldor, N. (1961). 
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No caso portugues, nem sempre a instala~o dos equipamentos corresponde a 

equipamentos novos, ou diferentes. 30 Em alguns subsectores do sector alimentar e 
ainda frequente a instala~ao de equipamentos em segunda mao, geralmente 

importados.310s dados agregados nacionais confirmam o recurso a equipamentos 

usados, destacando-se os subsectores de Refina~ao de Azeite e de Oleos Alimentares e 

de Panifica~o, respectivamente com 17% e 14% do total da Forma~ao Bruta de 

Capital Fixo realizada com equipamento usado.32 

A coexistencia no mesmo estabelecimento de eguipamentos instalados em 

diferentes periodos pode assumir diversas formas e motivas;oes: 

a) a mesma opera~ao produtiva ser efectuada simultaneamente, e com caracter 

regular, por equipamentos de diferentes gera~oes, numa especie de dualismo 

tecnol6gico dentro do estabelecimento industrial. 33 Por vezes esse dualismo tambem 

existe no ambito de uma mesma empresa que possui estabelecimentos com diferentes 

gera9oes de capital, em que o mais antigo e utilizado para produ9ao de series menores 

ou de produtos mais exigentes em mao de obra. 34 

b) equipamentos mais antigos e com identicas fun9oes de outros de instala9ao 

mrus recente serem mantidos na empresa para fazer face a situas;oes pontuais de 

necessidade de eleva9ao da produ~ao. 

c) serem utilizados eguipamentos de diferentes idades em fases distintas do 

processo produtivo. 

30 
Estatisticas Industriais - INE divulgam .informa~o quanto a parcela de Forma~o Bruta de Capital Fixo (FBCF) que e efettuada 

com capital ja usado. Assinalt>Se no entanto que o eauipamento usiulo. no conceito adoptado pelo INE. nio inclui eguiriamento 
usado importado. 0 conceito de Dens de Capital Novos das Estatisticas Industriais inclui os Dens de Capital USIIdos importados do 
estrangeiro. INE - Cooceitos e Estatisticas Industriais, vol. II, 1988, p.l6. 
31 

Nas entrevistas direaas as empresas alimentares, foi confirmada existlncia de urn vasto mercado de eguinamento em segunda milo 
particulannente proveniente do estrangeiro ( de Italia e de paises do Leste Europeu. em particular). 
32 

Estatisticas Industriais, vol. II, 1988. 
33 

A existlncia de equipamentos de diferentes gel'890es a realizar a mesma fase do processo produtivo foi identificada em varios 
estabelecimentos visitados. 
34 

Foi assinalado este fenO!neno por entrevista directa (no ambito da presente investiga~o e da participa~o no projeao de 
Indicadores de Alerta - CISEP) em tres grandes empresas pertencentes aos seguintes settores: lacticinios, autom6vel e metalUrgico. 
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A coexistencia de equipamentos instalados em diferentes periodos evidencia a 

maleabilidade do capital posterionnente a instala~o inicial assim como a possibilidade 

da mio de obra se adaptar ao trabalho com diferentes tipos de equipamento. 

Os resultados do inquerito ICPIA mostram que varios estabelecimentos 

coexistem equipamentos instalados em diferentes periodos (Grllfico 1- IY). Saliente-se 

o facto de que metade das empresas que ainda possuem eguipamento instalado antes 

de 1975 o combinam com equipamento mais recente. A coexistencia de diferentes 

gera~oes de equipamentos tambem e patente ao nivel sectorial agregado, pois em 

media por todos eles foi assinalado mais que urn periodo de instala@o do 

eguipamento, verificando-se o valor m3ximo no sector das Conservas de Frutos e 

Legumes e o minimo no sector da Came e Derivados. 

Grafico 1 - IV - Periodo de instala~io do equipamento35 
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No entanto, apesar da existencia de equipamentos de diferentes gera~oes no 

mesmo estabelecimento, apenas 16% dos estabelecimentos recorrem a desactivas;ao de 

equipamento mais antigo. para evitar ou resolver situa~oes nio desejadas ou 

imprevistas de subutilizas;ao da capacidade produtiva36 pelo que se pode admitir que os· 

equipamentos mais antigos que pennanecem no estabelecimento industrial se destinam 

35 Foote: Aneso 3 - IV, Quadro 1 - IV. ICPIA, Questio 7. 
36 ICPIA, Questio 17 A e 17B. 
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a suprir picos, regulares ou irregulares, de procura ou de disponibilidade de materia 

prima, ou sio o resultado de urn crescimento gradual da capacidade produtiva da 

empresa que nio necessita de substituir a totalidade dos equipamentos mais antigos. 

Gnifico 2 - IV- Data de instala~o do equipamento 

por sector de actividade37 
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As frequencias da instala~ao dos equipamentos ao Iongo do tempo dao tambem 

uma imagem aproximada da respectiva sobrevivencia (Gnifico 2 - IY), embora os 

dados recolhidos sejam insuficientes para construir uma fun~io de sobrevivencia do 

equipamento. 38 

A observa~ao da frequencia da instala~o ao Iongo do tempo do equipamento 

actualmente existente nas empresas inquiridas · indicia uma taxa de mortalidade 

relativamente constante do equipamento no conjunto dos sectores tal como e admitido 

em alguns estudos de estima~o do valor do stock de capital. 

37 Seaores de aaividade: Sl ·Came, S2 • Laaicinios, S3- Caosavas de Frutos e Legumes, S4- Conservas de Peixe, S5- 61- e 
Azeite, S. Moagem e Arroz. ADeso 3 -IV, Quadro1 ·IV. ICPIA, Questio 7. 
38 Fun9(k:s de dmsidade e de distribui\)lo da lei de mortalidade IO!!'Jormal, com idade m6dia de 16, idade minima de 4 e idacle 

m8xima de 43 anos. Oliveira, V. e Santos, A (1977), p.38. 
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Estimativas do stock de capital a nivel agregado para os paises mais 

desenvolvidos adoptam uma esperan~ de vida de 15 anos para as maguinas e 

eguipamentos e de 40 anos para as instalas;oes.39 A tendencia revelada nas ultimas 

decadas nas economias mais avan~adas tern sido para. a redus;ao da idade media do 

stock de capital o que se traduz num desempenho medio da tecnologia mais proximo 

do desempenho da tecnologia optima incorporada no capital mais recente. 40 A idade 

media dos equipamentos varia bastante de sector para sector como mostram algumas 

analises. 41 Por exemplo, a dura~iio de vida media do equipamento para o sector de 

Alimenta~iio Bebidas e Tabaco para Fran~a foi estimado no inicio da decada de 70 em 

16 anos pelo que e de admitir que seja actualmente inferior. 42 

A idade e a duras;iio dos eguipamentos no caso da industria alimentar portuguesa 

foi aproximada atraves dos dados recolhidos pelo ICPIA43 com base na seguinte 

metodologia: 

a) como cada empresa podia assinalar mais gue urn periodo de instala~iio do 

equipamento actual, o numero total de respostas (245) e superior ao das respostas 

validas ao inquerito (179); 

b) o calculo das frequencias foi efectuado em rela~iio aquele valor (245) e niio ao 

total de inquiridos; 

c) a idade do equipamento total do estabelecimento foi determinada a partir do 

ponto medio do intervalo para OS periodos 2 a 6; e para periodo I (antes de 1960) 

admitiu-se uma idade igual a 45 anos e para o periodo 7 ( 1993) uma idade igual a 6 

meses; 

39 
Maddison, A (1991), p.143 e Maddison, A (1991), Apmdice D. 

40 
Maddison, A (1991), p.144; Salter (1960). Em Freitas, V. e Amaral, C. (1994) e Amaral, C. (1995) estimado o valor do capital 

fixo para o caso portugues. 
41 

Por exemplo, para o Reino Unido Clark, J. Patel, P. e Sode, (1987), p.l08. 
42 Mairesse (1972) citado por Oliveira, V. e Santos, A (1977), p.32. Para os outros seaores da indUstria fi:ancesa foram estimados 
valores entre os 20 e os 16 anos. 
43 

Anexo 3 - IV, Quadro.l -IV, ICPIA, Questio 7. 
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d) uma medida aproximada da idade do equipamento em cada sector foi obtida 

como a media das idades do equipamento instalado (por exemplo, se urn 

estabelecimento assinalou o periodo 1, 4 e 7, a idade aproximada dos equipamentos foi 

obtida :como uma media simples (45+9+0,5)/3 =18). 

Os resultados revelam uma dura£ao maxima dos eguipamentos superior a 33 

anos e uma idade media de 10 anos, sendo bastante diferentes as idades dos 

equipamentos nos varios sectores. 

Nas situa~oes extremas destacam-se o sector de Oleos e Azeites por possuir o 

equipamento mais antigo (idade media 15 anos) e o sector de Came e Derivados por 

ter equipamento de instala~ao mais recente (idade media 6 anos). Assim, a compara~ao 

da idade do equipamento na maioria dos sectores com estimativas efectuadas da idade 

media dos equipamentos noutros paises44 sugere que existe uma acentuada renova£ao 

do equipamento a qual, apesar dos limites do metodo de estima£ao adoptado e da 

ocorrencia ja referida de instala~ao de equipamentos em segunda mao45
, se encontra 

pelo menos parcialmente associada a niveis tecnol6gicos mais elevados da capacidade 

instalada. 

No conjunto do sector alimentar cerca de metade dos equipamentos foram 

instalados ap6s 1987, e. pelo menos urn quarto do eguipamento actualmente em 

funcionamento foi instalado no periodo de 1990 a 199246
, exceptuando o sector de 

Oleos e Azeites. 

A situa~ao quanto a idade dos equipamentos e bastante heterogenea entre OS 

diversos sectores. Revelador do envelhecimento do parque industrial em certos 

sectores e do atraso t~cnol6gico ainda existente e o facto de em tres sectores existem 

44 
Mairesse(l972) citadoporOiiveira, V. eSantos, A (1977)p.32; Maddison, A (1991). 

45 
0 subsedor Oleos e Azeites era o que maior percartagan apresentava de investimarto realizado com equipameotos usados ( 17%) 

segundo as Estatisticas Industriais (1988). Segundo o ICPIA, dos sectORS estudados, este eo que possui os equipameotos com idade 
media mais elevada, cerca de 1 S anos. 
46 

Para este fac:toteve certamatte influmcia o Programs PEDIP. 
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ainda equiparnentos instalados antes de 1960 embora em percentagem pouco 

significativa. 

A estrutura eta.ria do eguiparnento segue diferentes padroes, a saber: 

a) A percentagem dos equiparnentos instalados em cada urn dos periodos 

aumenta regularmente desde o periodo antes de 1960 ate 1992, o que supoe uma taxa 

de mortalidade do eguiparnento relativarnente constante ao longo do tempo 

acompanhada pela sua substitui~ao. Esta situa~ao verifica-se nos sectores de Carne e 

Derivados, de Conservas de Peixe e ainda no sector de Moagem e Arroz para o 

periodo posterior a 1976. 

b) A percentagem dos equiparnentos instalados em cada urn dos periodos diminui 

regularmente desde 1960 ate 1992, o gue sugere urn progressivo envelhecimento da 

capacidade produtiva instalada. Esta situa~ao verifica-se apenas no sector de Oleos e 

Azeites; 

c) Coexistem com identica importancia equiparnentos instalados em periodos 

distintos nao sucessivos o que sugere a existencia de situa£oes de dualismo 

tecnol6gico. Esta situa~ao ocorre nos sectores de Lacticinios com destaque para os 

periodos 1981/1986 e 1990/1992 com cerca de 114 cada urn e todos o periodo anterior 

a 1981 com cerca 20%.47 

Admitindo que a amostra inquirida e representativa da situa~ao do sector em 

rela~ao a idade do respectivo parque industrial, e possivel associar uma parcela 

significativa da renova~ao da capacidade produtiva instalada quanto ao capital fix.o nos 

diferentes sectores considerados a respectiva forma~ao bruta de capital fixo posterior a 

1976, porque em todos os sectores, pelos menos cerca de 70% do eguipamento 

existente foi instalado depois dessa data. 

47 
Numa das grandes empresas do selior de ladicinios o dualismo tecnoiOgico ocorre em rela9io aos diversos estabelecimerllos. 



248 

Pela conjugayao dos dados relatives as idades das empresas48 baseados nos QP

DEMSS e dos equipamentos sobreviventes em 1993 conhecidos pelo ICPIA, para os 

mesmos estabelecimentos foi efectuada uma determinayao aproximada do processo de 

sobrevivencia e substituiyao dos equipamentos instalados nos varios periodos para a 

mesma empresa. 

lndependentemente da idade dos estabelecimentos foi o periodo 1990 a 1992 o 

que regista maior frequencia de instala9ao de eguipamentos. A relayao entre a idade 

das empresas e a data de instalayao da maioria dos equipamentos nelas existentes 

revela que: 

a) nas empresas mais antigas. criadas antes de 1960, predominam (72%) os 

eguipamentos instalados desde 1987~ 

b) cerca de metade (51%) das empresas criadas entre 1960 e 1975 possuem 

eguipamentos instalados antes de 1986. 

c) nas empresas criadas a depois de 1981 volta a predominar o eguipamento 

instalado ap6s 1987. 

Os resultados anteriores mostram urn progressive encurtamento do periodo de 

renova9ao ou modifica9oes do capital fixo e concomitantemente de progresso 

tecnol6gico. De facto, para as empresas fundadas antes de 1960 verificaram-se 

modifica9oes ao fim de mais de 20 anos, para as que foram criadas entre 1960-1975 

modifica9oes passados 11126 anos e para as mais recentes, fundadas em 1981, as 

modificayoes ocorrem ao fim de 5 anos. 

48 
Aneso 3 -IV, Quadro 2- IV, ICPIA, Questio 7 e QP- DE MESS).O valor da Jdade das empresas foi ddenninado 

indirectamentepela variavel aproximativa c:orrespondente a antiguidade maxima dos trabalhadores da empresa, ou seja, 0 tempo de 
permanencia na empresa do trabalhador mais antigo. A informa~o quanto a esta variavel aproximativa foram gaJtilmente 
disponibilizados pelo DEMESS- QP e apurados por M Bairrada e P. Madruga. Fez-se c:orresponder ao primeiro c:scalllo de data de 
instala~o do ICPIA as empresas que em 1991 tinham ao servi90 pelo menos urn trabalhador com 33 anos de servi90. Foi seguido 
identico procedimento para os restantes c:scalc:les ICPIA 
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A existencia de equipamentos instalados em diferentes fases da vida da empresa 

tern tambem implica~es ao nivel da qualificayao do factor trabalho, pois a mao de 

obra deve ser possuidora de diferentes qualifica~oes que Ihe perrnitam operar com os 

diversos equipamentos. 

A maleabilidade na combinayao dos factores ex post9 parece assim existir nos 

sub-sectores industriais estudados, perrnitindo nao apenas combinar equipamentos 

rnais antigos com equipamentos mais recentes como tambem combinar a mao de obra 

antes existente e admitida no estabelecimento com esses varios tipos de equipamento. 50 

IV.6. Conceitos de capacidade produtiva e respectiva avalia~io 

Embora abundem concepyoes sobre os diferentes conceitos de capacidade51 

escasseiam trabalhos de recolha de inforrnayao sobre o que os empresarios realmente 

entendem por capacidade produtiva ideal nas acepyoes fisica ou de engenharia e 

economica. 

Os dados estatisticos recolhidos pelos inqueritos de conjuntura em Portugal 

referentes a capacidade produtiva dao indicayao aos inquiridos para a avaliayao ser 

efectuada pelo confronto entre o nivel de produyao ocorrido e o nivel de produyao 

correspondente a uma utilizayao normal dos factores (Taxa de Utilizayao da 

Capacidade Produtiva - TUCP - expressa como uma percentagem) ou a relayao entre a 

capacidade instalada e a procura provavel (avaliayao quanto ao grau de suficiencia). 52 

49 
Leif Johansen, que sistematiza as difenntes con~ de fim~ de produ9llo, reconhece que "na pratica existe obviamente 

alguma margem para a substitui9llo tambem ex-posf'. Johansen, L ( 1972), p. 10. 
50 

A inclusao de asoedos aualitativos em ambos os fadores produtivos poderia ser efeduada em rela9llo ao capital fixo com recurso 
a idade do capital aproximada a partir do ICPIA e em rela9llo ao trabalho com rec:urso a idade e ao nivel de qualifica9llo calculada 
com base nos dados dos QP-MESS. Os Quadros de Pessoal do DE MESS (QP) pennitem conhecer o nivel de qualifica9llo dos 
trabalhadores, em bora essa foote tenda a sobre-avaliar esses niveis. 
51 

No Capitulo I foram analisados os difenntes tipos de conceitos agora referidos. 
52 ICIT - Inquerito de.Cmjnntura a IndUstria Transformadora. INE.. No Capitulo W prooedo-se a uma arullise breve desse inquerito. 
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Atraves Inquerito a Capacidade Produtiva da Industria Alimentar (ICPIA)53 e 

entrevistas preparat6rias54 foi obtida informa~ao sobre a forma como os responsaveis 

das empresas avaliam o nivel de produ~ao (em termos de volume) de urn determinado 

ano em rela~ao a outros niveis relevantes em termos te6ricos e metodol6gicos. No 

ICPIA foram definidos os seguintes niveis com base nas concep~oes te6ricas antes 

apresentadas no Capitulo 1: 

a) Produ~io Tecnica Maxima, entendida como a produ~ao potencial em 

termos de engenharia ou tecnicos (yet) correspondente ao volume anual de produ~ao 

possivel considerando apenas a capacidade nominal ou de catillogo do conjunto do 

equipamento ou do equipamento determinante. 55 

b) Produ~io Normal, correspondente aquela que as empresas deverao to mar 

como referencia no ICIT do INE, ou seja a produ~ao correspondente a urn ritmo de 

trabalho normal do equipamento e do pessoal empregado. E considerada no Inqueritos 

de Conjuntura a Industria Transformadora do I.N.E. para determina~ao da taxa de 

utiliza~ao da capacidade produtiva (TUCP). 

c) Produ~io de Pico, a produ~ao maxima ja alcan~ada na empresa que 

corresponde a urn pico de produ~ao. 56 

d) Produ~io Optima, a produ~ao correspondente aos custos minimos ou o nivel 

de produ~ao que minimiza a fun~ao custo ( e maximiza a correspondente fun~ao lucro) 

definida como a produ~ao optima em fun~ao dos niveis de custo das materias primas e 

energia e dos salilrios (yom) 

53 
ICPIA, Questiio 11. A maioria das empresas reportou as respostas a produ9ilo de 1992 do produto principal. Apenas os sectores 

de Conse:rvas de Peixe e de Confeitaria e Chocolate se ref«em maioritariamente ao oonjw11o da produ9ilo. 
54 

Anexo 2 - IV. 
55 

0 oonceito de "equipamento detennbuurte " acompanhou o questionario, Anexo l.A-IV. 
56 

0 valor de pico de produ9ilo e essencial na daennina9ilo da produ9llo potencial com recurso ao metodo Wharton como foi 
apresemado no Capitulo m 
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e) Produ~io de Equilibrio, a produ~o entendida como a adequada a procura 

existente (ydm). 

Os conceitos de capacidade de engenharia, ou capacidade tecnica, e 

capacidade desejada encontram-se associados respectivamente aos niveis de 

produ~o referidos em a) e d). 

Designam-se cada urn dos cmco niveis de produ~ao ac1ma indicados 

respectivamente por tecnico, normal, de pico, optimo e de equilibrio. 

Os resultados obtidos pelo ICPIA quanto a esses cinco niveis57 mostram que 

15% de responsaveis da empresa declararam nao dispor de informa~ao para confrontar 

0 nivel de producao de 1992 com 0 nivel optimo como e definido na teoria 

microecon6mica. 58 Essa e tambem a questao que teve menor numero de respostas. 59 

0 nivel normal foi aquele que menos problemas de disponibilidade de 

informayao colocou aos respondentes pois apenas cerca de 3% declararam nao ter 

informayao, o que aponta para a adegua~ao desse termo de referencia nos ingueritos 

de conjuntura. 60 

A ordem de grandeza relativa dos varios niveis de produyao revela-se de urn 

modo geral coerente com o conteudo dos diversos conceitos ja apresentados no 

Capitulo I e encontra-se resumida no Grafico 3 - IV. 

57 
Anexo 3 -IV, Quadro 3 -IV. Foote. ICPIA, Questao llA 

58 
No inquerito oonsiderou-se o volume de prod~ optlmo "em fim9io dos niveis de aJSto das materias primas e enagia e dos 

sahirios". Em teoria cx:m6mica o proprio nivel 6ptimo pode sec ddinido de v&rios modos, oootudo, dada a natureza do inquerito 
procurou com a refecencia aos aJStos aproximar as respostas do 0011oeito te6rico de minimiza9io dos custos. 
59 

Dos 179 respondeotes, apenas 140 se manifestaram em rela9io ao nivel optlmo de produ9io. 
60 

Podeca tambem resultar de em rela9io aquele 0011oeito de capacidade existir ja uma rotina no preend!imarto de questiooarios do 
INE. 
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Gnifico 3 - IV- Concep~oes de Capacidade Produtiva 

e Produ~o Efectiva61 

EQUILIBRIO 

!CMENOR .IGUAL r.IIMAIOR CSEM INF.j 

0 nivel de engenharia, ou maximo tecnico, foi ultrapassado em 1992 com pouca 

frequencia pois que apenas cerca de 11% de estabelecimentos se verificou. Esse facto 

tanto pode resultar da impossibilidade ou nao conveniencia em ultrapassar os limites 

tecnicos de produ~ao do equipamento (por exemplo maior frequencia de avarias ou 

desgaste mais nipido do material) como pode derivar de uma situa~ao conjuntural 

menos favoravel no ano tornado como referencia. Os dados disponiveis a nivel 

agregado apontam para que seja o segundo motivo o mais importante6l>ois que a 

insuficiencia de procura foi assinalada por uma percentagem elevada de 

estabelecimentos nos sectores objecto de inquiriyao pelo ICPIA. 

0 valor de urn pico de produyao anterior foi igualado ou ultrapassado em 4 7% 

dos casos o que parcialmente se explica pelo facto da capacidade produtiva se ter 

vindo a alargar. Contudo, considerando que cerca de 81% dos estabelecimentos· 

61 
CoocqJ90es de Capacidade Produtiva : TEcNICA=Capacidade associada a Produ9io Teauca Maxima; NORMAL=Capacidade 

associada a Produ~o Normal; PICO=Capacidade associada a Proc1u9io de Pioo; OPTIMA=Capacidade associada a Produ~o 
Optima; EQUILiBRIO=Capacidade associada a Produ~o de EquihDrio. ADes:o 3- IV, Quadro 3- IV, ICPIA, Questio II A. 
62 

lnquCrito de Coojuntura &.IndUstria Tnmsformadora - ICIT (INE), a analisar no Capitulo V. 
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alargaram a capacidade produtiva nos Ultimos tres anos63
, era de esperar que uma 

percentagem ainda mais elevada tivesse ultrapassado urn pico anterior de produyao. Os 

resultados podem corresponder a uma fase p6s-investimento que tenha sido 

deliberadamente sobredimensionado, como se verificou em 70% dos casos do 

equipamento actualmente instalado. 64 

Os valores em relayao ao nivel de equilibrio nao reflectem a existencia de 

tensoes exercidas pela procura sobre o aparelho produtivo em 1992. Apenas cerca de 

14% consideram que a produyaO foi inferior a procura. 

0 valor optimo foi atingido em apenas 22% dos casos e mais de metade 

produziram a urn nivel inferior ao 6ptimo. Cerca de metade produziram a urn nivel 

igual ou superior ao normal. A situayio face aos niveis de equilibrio, 6ptimo e normal, 

indica uma conjuntura pouco favoravel da maioria dos estabelecimentos inquiridos. 

Resumindo, a maioria dos estabelecimentos do sector alimentar encontrava-se a 

produzir abaixo do nivel de produyao tecnicamente possivel ( 62%) e do nivel 6ptimo 

(36%), existindo por isso excesso de capacidade no sentido tecnico e no sentido 

econ6mico. As margens de capacidade existentes analisadas mais adiante confirmam 

estes resultados. 

Entre a avaliayao das diferentes concepyoes de capacidade existe uma correlayao 

ordinal forte medida pelo tau de Kendall, 65 entre o nivel tecnico e 6ptimo, entre o 

tecnico eo normal e entre o normal eo 6ptimo.66A fraca correlayao entre o nivel de 

equilibria e o de pico de actividade compreende-se em virtude de estes se tratarem de 

conceitos mais Iigados a evoluyao conjuntural e os tres anteriores se report~em a 

63 
ICPIA, Ouestio 18-A 

64 
A questio do ICPIA sobre o sobredimalsiooamento do equipammto (Questio 8) reportava-se a inslala,ao do equipamento 

existente na empn:sa a data do inqufrito, inciq>aldentemeote dessa instala,ao se tel" realizado lui 3 anos ou mais. 
65 

Norusis, M (1986), p.102 e Bryman, A e Cramer, D. (1992), p.B102-B103. 
66 

Aneso 3 - IV, Ouadro 4 - IV. ICPIA, Questio llA 
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aspectos principalmente associados a estrutura da capacidade produtiva e da sua 

gestio na empresa. 

Gnifico 4- IV- Avalia~o da utiliza~o da capacidade segundo varias concep~oes 

por sectores67 
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Os vcirios sectores de actividade avaliaram de diferentes modos a relayao entre o 

nivel de produyao de 1992 e os cinco niveis de produyio propostos como referencia 

(Gnifico 4 - IY).68 Os sectores de Carne e Derivados e de Confeitaria e Chocolate 

destacam-se dos restantes por terem uma situayio predominante superior a urn pico de 

produyaO anteriormente alcanyado. Quanto ao nive} optimo, OS sectores que surgem 

em melhor posiyao sao o sector de Moagem e Arroz (53% dos estabelecimentos 

tiveram urn nivel de produyao igual ao 6ptimo) e o de Carne e Derivados (apenas 4 7% 

a urn nivel inferior ao 6ptimo ), sendo o valor global de 54%. 

De urn- modo geral todos os sectores tiveram niveis de produyio abaixo do nivel 

tecnico, mais de 50% dos estabelecimentos de cada sector, e tambem mais de metade 

67 
Anello 3 -IV, ICPIA, Questio IIA Os valon:s medias foram c:ala&lados atribuindo o valor I a situ9io inferior a c:apacidade de 

refritcia, 2 a situa~o igual e 3 a ~o superior. Sec:tores de adividade: Sl- Came, S2- Ladicinios, S3- CCXIservas de Frutos e 
Legumes, S4- CCXIservas de Peixe, SS- Oleos e A2Jeite, 86- Moagem e Arroz, S9- Caofeilaria e QOQOlatc. 
68 

Anello 3- IV, Ouadro S -IV. ICPIA, Questio IIA 
0 valor para cada Cl01lcc:p9IO de capacidade foi efeauado atribuindo os valon:s I. 2. e 3 ~VIIIDCIIIe a avalia~o inferior E ou 
~ ao nivel den:fritcia. 
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dos estabelecimentos de todos os sectores apresentaram niveis de produyao iguais ao 

nivel de equilibrio. 

A maioria dos sectores apresentou-se abaixo do nivel normal, o que e coerente 

com outros indicadores conjunturais. Apenas os sectores de Carne e Derivados, de 

Lacticinios e de Confeitaria e Chocolate tiveram 56%, 43% e 56% respectivamente de 

estabelecimentos ao nivel de produyao normal. 

A media das opinioes para cada urn dos sectores foi geralmente de valores mais 

favoniveis em relacao ao nivel de eguilibrio. seguindo-se o nivel normal ou de pico e r . . . 

urn maior afastamento do nivel 6ptimo e do nivel tecnico. 

IV. 7. Aprecia~io do nivel de utiliza~io dos equipamentos e do pessoal 

A conjugayao da posiyao relativa da produyao em 1992 com o grau de satisfayao 

quanto a utilizayao dos factores permite aproximar o que os responsaveis das empresas 

assumem como a situa~tao ideal ou desejada quanto ao nivel de utilizayao da 

capacidade. 69 

No contexto anterior trayado pela posiyao relativa dos diferentes niveis possiveis 

de produyao em confronto com a produyao efectivamente ocorrida, com niveis abaixo 

do normal, do 6ptimo e do maximo, os responsaveis das empresas declarant na 

esmagadora maioria ser o nivel de utiliza~tao da capacidade produtiva quer no que 

respeita ao trabalho quer no que conceme ao equipamento satisfat6rio ou muito 

satisfat6rios, respectivamente 80% e 76 %. Ou seja, o nivel de produyao ideal ou 

desejado e fortemente influenciado pela avalia~tao da sua adequa~tao relativamente a 
procura existente, designado como nivel de equilibrio. 

Saliente-se o facto de que a· totalidade dos estabelecimentos que cuja produyao 

se efectuou ao nivel 6ptimo declararam estar satisfeitos com o nivel de utiliza~tao de 

69 
Anexo3- IV, Quadro 6- IV, ICPIA, QuestaollAe Questao 12. 
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ambos os factores. 70 Este resultado, pode significar que embora exista urn elevado 

desconhecimento por parte das empresas sobre gual e 0 nivel ou niveis de produ~ao 

optimos. guando eles sao conhecidos correspondem ao grau mais elevado de 

satisfa~ao. A conjuga~ao das avalia~oes quanto aos cinco niveis te6ricos de capacidade 

com o grau de satisfa~ao da utiliza~ao dos factores, permite concluir que os 

empresarios consideram o nivel ideal o nivel de minimiza~ao dos custos ou 6ptimo, no 

entanto consideram tambem satisfat6rios outros niveis de produc;ao.71 

A produ~ao acima do nivel tecnico corresponde a uma elevada satisfa~ao em 

todos os casos quanto ao uso dos equipamentos, e a igualdade a urn nivel de pico e urn 

nivel superior ao normal e tambem considerado em mais de 90% dos casos satisfat6rio. 

0 grau de satisfa~ao quanto ao nivel de utiliza~ao dos factores foi investigado 

em rela~ao a dimensao das estabelecimentos avaliada pelas vendas, por numero de 

trabalhadores e pelo grau de especializac;ao. 

Quanto ao grau de especializa~ao pretende-se investigar se este permite urn 

maior nivel de utiliza~ao ou constitui uma desvantagem, por dificultar a diversifica~ao 

da produ~ao, caso ocorram modific~oes qualitativas na procura. 

A tendencia para o grau de satisfac;ao seja sistematicamente superior em relac;ao 

a utilizac;aq do pessoal do gue do eguipamento, independentemente do conceito de 

capacidade adoptado 72 pode resultar da maior flexibilidade do trabalho para adapta~ao 

a situa~oes de subutiliza~ao (por exemplo atraves de redu~ao de honirio, elimina~ao de 

horas extraordimirias, dispensa de pessoal temporano) quando confrontado com o 

equipamento. 

70 
Ane:s:o 3- IV, Ouadro 6- IV. QuestiollA e Questao 12. 

71 Ane:s:o 3 - IV, Ouadro 6 - IV. Com base neste resuhado, adopta-se um desses niveis QOIJlO refenncia no ponto IV.lS. 
72 Ane:s:o 3- IV, Ouadro 6- IV. 
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0 grau de satisfayao do trabalho relaciona-se positivamente com o grau de 

satisfa~ao em relayao ao do equipamento ( o coeficiente de correla~ao ordinal tau de 

Kendall assume o valor de 0.55). Em 80% dos casos as avalia~oes do equipamento e 

do trabalho sao identicas embora em 13% dos casos a satisfa~ao em rela~ao ao 

trabalho seja superior contra apenas 6% no caso inverso. 73 

Para todos os sectores de actividade com excep~ao do sector de Confeitaria e 

Chocolate, o grau de satisfa~ao quanto a utiliza~ao dos factores e superior em rela~ao 

ao pessoal quando comparado como grau de satisfa~ao em rela~ao ao equipamento. 

Os sectores que maior nivel de satisfa~ao apresentaram em rela~ao a ambos os factores 

produtivos foram os sectores Carne e Derivados, Moagem e Arroz e Confeitaria e 

Chocolate. 74 

o sector de Oleos e Azeites destaca-se pelo nivel de insatisfa~ao quanto a 
utiliza~ao da capacidade nao apenas em rela~ao ao equipamento, o que em parte pode 

ser atribuido ao envelhecimento deste como foi verificado anteriormente, como 

tambem em rela~ao ao pessoal. Diversos dados obtidos pelo ICPIA levam a concluir 

que este sector apresentava problemas graves de "excesso de capacidade": em 1992 

80% dos estabelecimentos produziram abaixo do nivel normal, 90% abaixo do nivel 

tecnico, 60% abaixo do nivel de pico, 89% inferior ao 6ptimo e o valor mais baixo em 

rela~ao aos restantes sectores quanto ao nivel de equilibrio. 

0 grau de satisfa~ao (70% quanto ao capital e 85% quanto ao trabalho) quanto a 
utiliza~ao dos factores no sector de Moagem e Arroz apresenta-se urn pouco 

surpreendente face a outros resultado obtidos para este mesmo sector, pois metade da 
-

produ~ao verificada foi inferior a normal, aperias 53% igual a 6ptima75
, e 67% igual a. 

procura. 

73 Ane:~o 3 - IV, Quadro 8 - IV. 
74 Ane:~o 3 -IV, Quadro 7- IV, ICPIA, Questio 12. 
75 

A pen:mtagem nio se refere ao mesmo valor, pois forammmos os respondartes a questio do Optimo. 
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IV.8. Margens de Capacidade 

Considera-se margem de capacidade a percentagem correspondente ao 

aumento possivel da produQao no curto prazo caso tivessem existido mais encomendas 

ou a procura o justificasse. 76 

0 grau de satisfaQaO quanto a utilizaQaO da Capacidade produtiva de ambos OS 

factores quando se analisa a margem de capacidade tambem esta claramente associado 

ao nivel de procurB, pois embora satisfeitas com o nivel de utilizaQao, na maior parte 

dos casos as empresas poderiam ter produzido mais sem admissao de pessoal sendo 

esse acrescimo de produs;ao em media de 22% por estabelecimento. Com admissao de 

pessoal cerca de 76% dos estabelecimentos77 poderiam aumentar a produs;ao. e esse 

aumento seria em media de 55%.78 

Saliente-se que 0 conhecimento por parte dos inquiridos quanto a quantificaQaO 

da expansao de capacidade com admissao de pessoal e relativamente baixo, pois cerca 

de 44% estabelecimentos nao apresentaram valores para a percentagem aproximada de 

acrescimo. 79 A correla9ao entre as margens de capacidade com e sem admissao de 

pessoal e bastante elevada (coeficiente de Pearson igual a 0,83). 

Existe portanto uma elevada flexibilidade na combinaQao dos factores em rela9ao 

aos niveis de produ9ao, e internamente a empresa uma situaQao implicita de reserva de 

mao de obra (labour hoarding). Tambem o equipamento nao se encontra 

integralmente aproveitado, pois que no CurtO prazo, e possivel efectuar 0 aumento da 

produQao sem admissao de pessoal. 

76 
A Questao ll·A do ICPIA que pennitiu idartificar a margem de capacidade : " Se a sua empress ou estabelecimento industrial 

tivesse recebido mais encomendas em 1992, stria- possivel tel" produzido mais naquele ano?" (SIN). 0 Inquaito de Ccnjuntura a 
IndUstria Portuguesa efew.ado pelo INE incluiu durante algum taq>o uma questao de idi.otico teor como foi referido no Capitulo 
m. 
77 

A laxa cJe olio !p!!!951.a! a e!ilas yu~Oes. wm e sm~ admissiio c.le pessoal fonun muil.o diftnnles: 44% plllll a primc:iia e .5% plllll a 
segunda, pelo aue as percentagcm n!o s!o oompldamente companiveis. 
78 

Aouu 3 - IV (Quadro 9- IV>. 
79 

Aneso 3 - IV (Quadro 10 - IV>. 
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No ICPIA nio foram questionadas as formas concretas que assumiria o 

acrescimo da capacidade produtiva, podendo corresponder quer a intensifica9aO dos 

ritmos de labor~o, quer a uma maior dura~ao de utiliza~ao acompanhada de igual 

cadencia de labora~ao nomeadamente dos equipamentos. 

As possibilidades de aumentar a produ~ao, em particular com admissao de 

pessoal, sao elevadas, cerca de 22% das empresas declararam poder aumentar em 75% 

a ou cinco vezes mais (500%) a produ~ao. Sem admissao de pessoal os aumentos da 

produ~ao sao naturalmente menores. 80 

Sao raros os estabelecimentos (apenas 4%) que nao podem aumentar a produ9ao 

sem admissao de pessoal o que faz supor que se encontram em situa~ao de plena 

utiliza~ao de ambos os factores produtivos, nao podendo combinar mais horas de 

trabalho com os equipamentos ja instalado, considerando estarem esgotadas as 

margens de capacidade. 

Existem ainda alguns estabelecimentos (13%) que nao poderiam aumentar a 

produ~ao mesmo que fossem admitidos mais trabalhadores, o que pode reflectir rigidez 

do processo produtivo que nao admite combinayoes dos factores produtivos distintas 

das actuais. A maioria pode no entanto aumentar a produyao mesmo que nao admita 

mais trabalhadores81 

As margens de capacidade medias por sector 82 mostram que: 

- os sectores de Conservas de Frutos e Legumes, de Oleos e Azeites e de 

Moagem e Arroz sao os que podem conseguir maiores acrescimos de produyao sem 

admissao de pessoal, respectivamente em 41%, 36% e 34%, sendo que para os-dois 

primeiros sectores ja se tinha constatado estarem insatisfeitos quanto ao nivel de 

80 Anexo 3 - IV (Quadro 9 - IV>. 
81 

Corresponde a 68% das respostas a questio e a 65% dos inquiridos. Anexo 3 -IV (Quadro 10- 00. 
82 

As margem de atpaddade media foram determinadas pela media simples da pt'J"Celltagem de actiscimo de p~o possivel 
com e sem admisslio de pessoal, caso a procura o justifia~SSe.(QuestCles 13 A e 13 B). A tua de DAo resposta tOi bastante diferartes 
l2ll rclac;lio a qwmlilicac;lio do aumwlo possivel da pruduc;lio wm e scm admissilo de pei~~WI. 
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utiUza~o dos factores'l que se encontra bastante abaixo da capacidade de cat8logo ou 

tecnica. 84 Em rel~o a estes dois sectores existe um conjunto de informaQ!o que 

indicia si~es de excesso de capacidade. 

Quanto ao sector de Moagem e Arroz, apesar da margem elevada que possui 

(com admissio de pessoal, e este sector que mais pode aumentar a produ~ao ), os 

empresarios mostram-se maioritariamente satisfeitos com o nivel de utiliza~llo de 

ambos os factores produtivos. 

Os sectores de Conservas de Frutos e Legumes, de Oleos e Azeites e de Carne e 

Derivados, com admissllo de pessoal poderiam aumentar a produ~o numa 

percentagem elevada, respectivamente 60%, 42% e 40% eo sector que menos pode 

aumentar a produ~llo com admissllo de pessoal e o de Confeitaria e Chocolate. 

Grafico 5 - IV - Margem de Capacidade (com e sem Admissio de Pessoal) por 
sector de actividade 
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i. C/ADMISSAO c S/ADMISSAO I 

0 equipamento actualmente existente pode combinar-se com mais trabalho 

aumentando a produ~llo em especial no sector da Carne e Derivados e dos Oleos e 

Azeites com acrescimos medios de 83% e 100% por estabelecimentos. Estes -dois 

sectores apresentam no entanto situa~oes muito diferentes quanto ao grau de 

satisfa~ao em rela~o ao trabalho. Para o sector Carne e Derivados a satisfa~o quanto 

83 
Anes:o 3 - IV (Quadro 8 - IV>. 

84 
Anes:o 3 - IV (Quadro S - IV>. 
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ao nivel de utilizac;ao do trabalho e elevada o que nao ocorre no sector dos Oleos e 

Azeites. As possibilidades de aumentar a produ~ao no sector Oleos e Azeites verifica

se em 82% dos estabelecimentos sem admissio de pessoal e 100% com admissao de 

pessoal85o que confinna situayao de subutilizac;ao de ambos os factores produtivos ja 

identificada. 

A menor possibilidade de aumento de produc;ao, mesmo admitindo mais pessoal, 

pode estar relacionada com a inexistencia de flexibilidade ex-post como se referiu, ou 

porque, embora existindo essa flexibilidade, o equipamento ja esteja a ser utilizados 

perto do limite maximo tecnico. A informac;ao disponivel parece confirmar esta 

hip6tese no caso dos sectores da Moagem e Arroz, da Confeitaria e Chocolate e dos 

Lacticinios. 

Outros indicadores, como o grau de satisfac;ao em relac;ao a utilizac;ao dos 

factores produtivos, mostram que os sectores dos Lacticinios, da Moagem e Arroz e 

da Confeitaria e Chocolate e tambem o sector da Carne e Derivados, que apresentaram 

em 1992 urn nivel de produc;ao proximo do limite tecnico da capacidade. 

IV.9. Organiza~ao do tempo de trabalho86
, processo de fabrico, niveis salariais e 

margem de capacidade 

0 horatio de funcionamento normal do estabelecimento quer para o equipamento 

quer para o pessoal corresponde a labora~io descontinua (interrupc;ao diana) em 

60% dos casos e sendo raros e sectorialmente localizados os casos em que diferem os 

horarios normais de utilizac;ao dos equipamentos e do pessoal. 

As margens de capaddade dependeni do grau de utilizac;ao efectivo do 

equipamento assim como dos processos de fabrico, dos niveis salariais e da 

85 
Anexo 3 - IV, (Quadro 11 - IY> 

86 
Tal oomo para a cmcqJ~o da capacidadetatnbem o tipo de 1a~o do equipammto e do pessoa1 se reports maioritariamente ao 

produto ou 1ioha de produto principal (Questio 14 b) .. 
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organiza~ao da produ~o. Sendo assim, seria previsivel que as margens de capacidade 

fossem superiores onde e possivel a organiza~o do trabalho por tumos, onde a 

intensidade energetica e elevada ( devido aos custos da energia serem diferenciados 

ao Iongo do dia) e em que os custos salariais por unidade produzida sejam baixos. Esta 

ultima caracteristica pode encontrar-se quer em sectores com intensidade de mao de 

obra elevada mas com taxas salariais baixas, quer em sectores com salarios elevados 

mas forte intensidade capitalistica. Os dados disponibilizados pelo ICPIA foram 

insuficientes para efectuar a verifica~o empirica das anteriores rela~oes. 

IV.lO. Cria~io de capacidade produtiva e transforma~oes tecnologicas 

Cerca de 80% das empresas questionadas podem produzir actualmente maior 

guantidade global de produ£ao do que produziam ha tres anos atras, ou seJa, 

expandiram a respectiva capacidade produtiva. A forma como se efectuou essa 

expansao foi predominantemente por instala£aO de eguipamentos mais produtivos 

(73%). Para esse aumento do potencial produtivo foram essenciais os recursos 

humanos, pois a expansao de capacidade foi efectuada em cerca de 34 % dos casos 

pela reorganiza£ao dos processos de trabalho. mantendo-se constante o pessoal e o 

eguipamento existentes. A admissao de mais trabalhadores ou de trabalhadores mais 

gualificados acompanhou tambem esse crescimento da capacidade. 87 

Em alguns casos o alargamento de capacidade foi efectuado mantendo-se o stock 

de capital existente, exclusivamente pela reorganiza@o dos processos de trabalho ou 

apenas pela admissao de pessoal. Estes resultados mostram a inadequa~ao de 

considerar o crescimento da capacidade produtiva apenas associado ao factor capital. 88 

Estes resultados convergem tambem para a existencia de uma grande tlexibilidade na 

87 Ane~:oJ- IV, (Quadro 12- rv>, ICPIA, Questio 18Ae 18B. 
88 Aspec:tos te6rioos desta questio e comentairios as DMtodologias de avalia9io da capacidade produtiva com base num imioo fador 
produtivo foram efettuados no Capitulo m. 
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combina9io dos factores, ja antes encontrada quando do estudo das margens de 

capacidade. 

Nos diferentes sectores de actividade predomina como forma de expansao a 

instala@o de equipamentos mais produtivos, seguindo-se a reorganiza~ao dos 

processos de trabalho. Estes ultimos contribuiram para o alargamento da capacidade 

em especial nos sectores dos Lacticinios e das Conservas de Peixe. 

A admissao de mais trabalhadores assumiu alguma importancia principalmente 

nos sectores da Carne e Derivados e da Confeitaria e Chocolate, que se distinguem 

tambem quanto a maior intensidade em mao de obra. 89 

Nem sempre este alargamento de capacidade, apesar de serem muito poucos os 

estabelecimentos que instalaram mais equipamentos identicos aos ja existentes ( o 

investimento de alargamento de capacidade sem inova~ao representa apenas 11% dos 

casos) correspondeu a transforma£oes tecnol6gicas, pois apenas 64% dos 

estabelecimentos as efectuaram. 90 

F oram conjugadas diferentes vias para o crescimento da capacidade, sendo que a 

combina~ao mais frequente foi a instala£ao de equipamentos mais produtivos e a 

admissao de mais trabalhadores (30% dos casos). A ocorrencia de situa~oes de 

instala~ao de equipamentos mais produtivos acompanhada de instala~ao de 

equipamentos identicos aos ja existentes vern ao encontro da possibilidade nestes 

sectores de combina~ao de equipamentos de diferentes gera~oes, como ja foi referido 

quando da analise da idade dos diferentes equipamentos. 

As transforma£5es tecnol6gicas nao tiveram identica incidencia nos vanos 

sectores. Atingiram mais de metade dos estabelecimentos dos sectores da Carne e 

Derivados, dos Lacticinios, das Conservas de Frutos e Legumes e das Conservas de 

89 
AneJ:o 3 - IV, (Quadro 12 - IV> 

90 
AneJ:o 3- IV, (Quadro 13 -IV>. 
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Peixe destacando-se este ultimo sector com maior frequencia de transforma~oes 

tecnol6gicas. Os sectores onde as transforma~oes tiveram menor peso foram o dos 

Oleos e Azeites, da Moagem e Arroz e da Confeitaria e Chocolate, em que 

respectivamente 60%, 53% e 50% dos estabelecimentos nao tiveram transforma~oes 

tecnol6gicas nos tres Ultimos anos. 91 

Existe uma associa~ao negativa, entre o aumento da capacidade e a ocorrencia 

de subutiliza~ao a demonstrar o papel desincentivador da subutiliza~ao da capacidade 

sobre o investimento e de urn modo geral do alargamento da capacidade. 92 Para tres 

dos quatro sectores onde a subutiliza~ao do equipamento predominou ocorreu 

tambem, no mesmo periodo, menor alargamento da capacidade produtiva. Ou seja, de 

urn modo geral, os sectores com menos capacidade excedentaria sao tambem agueles 

que mais promoveram a expansao produtiva. Constitui excep~ao o sector das 

Conservas de Peixe, que tambem se destaca quanto a transforma~oes tecnol6gicas e 

onde houve alargamento da capacidade produtiva apesar de 72 % dos 

estabelecimentos se encontrarem com excesso de equipamento. 93 

IV.ll. Subutiliza~ao da capacidade produtiva global e factorial; ocorrencia e 

causas 

A frequencia de situa~oes nao desejadas nem previstas de subutiliza~ao da 

capacidade produtiva nos ultimos tres anos sao menores para o trabalho que para o 

equipamento,94 respectivamente 38% e 52%.Este resultado, 95 indicia mais uma vez as 

91 
Anexo 3- IV, (Quadro 13 - M. 

92 
0 excesso de capacidade pode desincentivar a cria~o de capacidade adiciooal, mas o investimmto tamban pode genr excesso de 

capacidade na fase imediala a instala~o. 
93 

A aparmte incoosistfncia dos dados para aquele scx1or pode resultar nao de urn maior volume recarte do investimmto mas da 
importancia assumida pela reorg;miza9}o dos processos de trabalho, pennanecmdo cmstante o equipameuto e o pessoal, o que 
ooom:u em 45% dos casos. 
94 

Anexo 3 - IV, (Quadro 13 - IV> 
95 

Difecentes possibilidades de combina9}o dos niveis de utiliza9lo dos fac1ores produtivos, sao propostos nos modelos te6riQOS como 
ode Abel, A (1981). 
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maiores possibilidades de adapta.Qio do factor trabalho as necessidades de produ~ao ja 
reflectida no grau de satisfa~o relativamente ao grau de utiliza~ao do trabalho.96 

A situa~ao de subutiliza£ao simultanea de ambos os factores apenas ocorreu em 

23% dos casos. Cerca de urn ter~o dos estabelecimentos subutilizaram apenas urn dos 

factores produtivos, sendo que a situa~ao mais frequente nesse grupo foi a de 

subutiliza9ao do capital acompanhada de utiliza£aO normal do factor trabalho. 

Sectorialmente, a maior incidencia da subutiliza~ao factorial (mais de 70% dos 

estabelecimentos em rela~ao ao equipamento e mais de metade em rela~ao aos 

trabalhadores) ocorreu nos sectores dos Oleos e Azeites, das Conservas de Frutos e 

Legumes e das Conservas de Peixe. 0 primeiro destes sectores destaca-se alias em 

muitos outros aspectos quanto a problemas de sobredimensionamento da respectiva 

capacidade quer na informa~ao recolhida atraves do Inquerito Postal quer nos dados 

do ICIT-INE. 97 

Nao existem diferenr;as significativas entre os sectores quanto ao predominio da 

subutilizar;ao do equipamento em rel~o ao pessoal, mas em alguns casos ocorrem 

diferenr;as significativas entre os estabelecimentos que consideram ter o equipamento 

subutilizado e os que tern esse problema em relar;ao ao pessoal, por exemplo para o 

sector.de Oleos e Azeites os valores sao de 82% e 56% respectivamente. 

Relativamente as causas da subutiliza~io, a estrutura de mercado ( concorrencia 

de produtos nacionais e a concorrencia dos produtos importados) e a procura 

(retracr;ao de mercado extemo e redu~ao geral do consumo) surgem com o peso 

detenninante na explica9ao das situa9oes nao _desejadas nem previstas de subutiliza9ao 

ocorridas nos ultimos anos. 98 

96 Anexo 3 - IV, (Quadro 7 - M 
97 Inqw!rito de Coojuntura a IndUstria Transformadora (ICIT- INE) . 
98 

Anexo 3- IV, (Quadro 14- IV>. 
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Cerca de 53% dos estabelecimentos atribuem a subutiliza~ao a concorrencia de 

produtos nacionais, problema que acumulam em cerca de metade dos casos com a 

redu@o geral do consumo e com a concorrencia de produtos importados. 99 

As causas de subutiliza~o consideradas como principais foram a concorrencia 

de produtos nacionais, com opinioes diferentes segundo o escalio de dimensio e os 

sectores, seguindo-se a concorrencia de produtos importados e a redu~io geral do 

consumo. 

Sectorialmente as causas apresentam algumas diferen~as. A retrac~io do 

mercado extemo e particularmente importante para o sector de Conservas de Frutos e 

Legumes. No sector dos Lacticinios, essencialmente orientado para o mercado intemo, 

tern muita importancia a retrac~io geral do consumo. A reconversio e reestrutura~io 

da empresa afectou particularmente os sectores de Came e Derivados e dos Oleos e 

Azeites.100 

Cerca de dois ter~os das empresas implantaram uma capacidade supenor a 
procura existente. quando da instala~io dos equipamentos, e a razio desse 

procedimento em cerca de metade dos casos foi a expectativa de eleva~io posterior da 

procur!!, e portanto, procurando evitar os futuros custos de ajustamento. 

Motivos de natureza tecnica pesaram tambem naquele sobredimensionamento 

quando da instala~o, embora em menor escala: em 4% nio havia equipamentos de 

menor dimensio e em 15% dos casos a dimensio mais eficiente dos equipamentos 

determinou esse excesso. As indivisibilidades tecnologicas apresentam-se portanto 

como originando excesso de capacidade quando da instala~io dos equipamentos1 em 

cerca de urn quinto dos casos. 

99 
Ane:s:o 3 - IV, (Quadrol5 - IV>. 

100 Ane:s:oJ-IV,(Quadro 16-M 
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0 sector alimentar e caracterizado em alguns dos seus subsectores por oscilaQoes 

regulares do nivel de actividade. o que leva a que existam praticas particulares de 

gestao do tempo de trabalho ao Iongo do ano. 101 Este facto pode tambem obrigar a 
instala~ao de capacidade para suprir picos de procura. 

As oscila~oes infra-anuais regulares da produ~ao sao principalmente resultantes 

de varia~oes na disponibilidade e pre~o das materias primas. 102 Nos sectores em que as 

oscila~oes regulares existem mas nao abrangem mais de 50% dos estabelecimentos, a 

causa principal das oscila~oes regulares e a procura/mercado.103 

0 sector dos Lacticinios e o que revela a nivel global mais oscila~oes regulares 

da Taxa de Utiliza~ao da Capacidade Produtiva (TUCP) avaliada pelo INE e seria 

portanto de esperar que assinalasse esse sobredimensionamento. As oscila~oes 

regulares sazonais e por isso previsiveis que afectam o sector dos Lacticinios sao 

motivadas em especial por oscila~oes regulares da procura. 

IV.12. Papel da flexibilidade na utiliza~io da capacidade 

IV.12.1. Flexibilidade tecnologica e flexibilidade produtiva 

A flexibilidade produtiva entendida como a possibilidade de o sistema 

produtivo se adaptar as varia~oes das condi~oes de mercado pode estar associada a 
flexibilidade tecnologica assim como a flexibilidade dos sistemas de organiza~io 

da produ~ao. Embora as novas tecnologias da informa~ao tenham reduzido de forma 

considenivel os custos de flexib~ao em alguns sectores, no sector das industrias 

transformadoras alimentares portugues essas tecnologias ainda nao sao adoptadas em 
. 

larga escala104e a flexibiliz~ao da produ~ao e eonseguida com recurso a outros meios. 

I Ol Este aspetto foi ja referido no Capitulo ll. 
102 0 sector doa Ladicinios e exemplar quanto a este aspetto. Os dadoa cmjunturais recolhidos pelo INE, e que serio analisadoa no 
Capitulo V oonfinnam a oscila9io ciclica do sector. 
103 

Anno 3 - IV, (Quadro 17 - IV>. 
104 

Segundo infonna9io ol:tida junto doa empresarios do sector, atraves das Fntrevistas ao sector a1imentar (Anexo 2 -IV), as 
maquinas de oontrolo digital sio utilizadas na indUstria alima!tar em partiwlar no oontrolo de temperatura e humidade dos processos 
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Atraves do ICPIA foi recolhida infonna~ao que _pennite avaliar do _grau de 

tlexibilidade da produ~ao na componente de flexibilidade tecnologica segundo a 

classifica~ao de Gerwin e Leung105
, assim como e outros aspectos da dimensao 

organizacional e temporal da produ~ao. 106 

IV.12.1.1.Fiexibilidade tecnologica 

A tlexibilidade tecnol6gica era questionada segundo duas perspectivas: a 

varia~ao ocorrida em resultado das transfonna~oes tecnol6gicas verificadas nos 

ultimos tres anos no estabelecimento 107e a importancia atribuida aos diversos aspectos 

da tlexibilidade tecnol6gica sabre o aumento da utiliza~ao da capacidade. 108 

Os principais efeitos das transfonna~oes tecnol6gicas sabre a tlexibilidade 

tecnol6gica sao a aparencia e design do produto ou embalagem e a escala de produ£ao 

eficiente. As possibilidades de varia~ao de diversos aspectos associados aos varios 

tipos de tlexibilidade tecnol6gica aumentaram em mais de metade das empresas, com 

excep~ao da distribui~ao da produ~ao por segmentos inactives ou subutilizados, que 

apenas aumentou as suas possibilidades de varia~ao em 42% dos casas mantendo-se 

constante dos restantes. 109 Esta relativa rigidez dos varios segmentos produtivos pode 

resultar da natureza bioquimica de parte dos processes transfonnadores no sector em 

ana.Iise. 

A infonna~ao recolhida mostra ainda que: 

bioquimicos (por exemplo secagem de peixe ou produ9io de conoentrado de tomate) e nas modifica90es na oombina9!9 dos 
componentes dos produtos numa linha prodtitiva (por exemplo teor de sal da manteiga). 
105 A taxinomia adoptada para a fle:dbllidade temolopca foi a de Gerwin, D. e Leung. T. (1980) cilados em Boyer, R. e Coriat, B. · 
(1987), p.33. As questOe:s 19 e 20 do ICPIA adoptam integralmente essa taxinomia. No pooto 3.3.2. do Capitulo ll e analisada a 
questao da flexibilidade teaJol<'igica. 
106 

Anexo 3- IV, (Quadro 18 -IV). ICPIA, QuestOe:s 13a), 13b), 14a) e 17a). 
107 

ICPIA, QuestOe:s 13a), 13b), 14a) e 17a). 
108 

Anexo 3 - IV, (Quadro 20 - lV).A opiniilo sobre a importincia da flexibilidade teaJol<'igica para o uso da capacidade produtiva e 
idiutica quer as empresas teoham ou nilo efel%uado nos uhimos anos alargamatto da capacidade produtiva. 
109 

As pen:entagtm do Ouadro 18 - IV ( Anexo 3 -IV) refenm-se a itms que tiveram taxa de resposta difenme pelo que podem nilo 
sec direa.amente comparaveis. 
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- aurnentam as possibilidades de diferencia~o por meio de peguenas altera~oes 

no produto; 110 

- a produ~ao a diferentes escalas igualmente eficientes permite ultrapassar uma 

das limita~oes das empresas portuguesas que e a da escassa dimensao dos mercados 

relativamente as escalas minimas eficientes el ou tecnicamente disponiveis; 111 caso se 

associe eficiencia a produ~ao ao minimo custo, os dados apurados levam a deduzir 

que, a tendencia sera para a curva de custos se apresentar como urn U achatado ou em 

forma deL, ou seja, uma multiplicidade de escalas produtivas igualmente eficientes;112 

quanto a este aspecto o caso do sector de oleos e Azeites e ilustrativo, pois sendo urn 

sector que segundo varios indicadores possui capacidade excedentaria em particular 

quanto ao equipamento, as transforma~oes tecnol6gicas ocorridas, na totalidade dos 

caso, aumentaram as possibilidades de varia~ao da escala produtiva eficiente. 

A ocorrencia simultanea daqueles dois fen6menos (aumento das possibilidades 

de diferencia~ao e produ~ao a diferentes escalas igualmente eficientes) aponta para 

uma diferencia~ao de produtos gue pode ser acompanhado por aumento de economias 

de gama e uma perda nula ou pouco significativa de economias de escala. 

Seria de esperar que os estabelecimentos mais especializados tivessem 

privilegiado nas transforma~oes tecnol6gicas as que se relacionassem com a 

diferencia~ao de produto e as menos especializadas (multiprodutoras) tivessem 

incidido mais sobre as possibilidades de variar a escala produtiva. Os resultados 

obtidos pelo ICPIA por grau de especializa~ao mostram gue: 

110 
Outro tipo de flexibilidade relacionada com o produto, a varia~o da composi~o do produto oom manulal~o das caracteristicas 

basicas tambem aumentou em 67"/o dos casos (Ane:s:o 3 - IV, Quadro 18 - M. No pooto 4.1.1. do Capitulo ll slo apresentadas 
varias fonnas de difera:~ciacao 
111 

No ponto 3.4.1.1. do Capitulo ll foi analisada a eseala de produ~ eftdente. 
112 

Estaria por este faao parcialmeote explicada a dificuldade revelada por parte dos inquiridos em idartificar o nfvel 6pt.imo de 
produ~o, como foi referido. 
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- nio existe uma influencia nitida entre o nivel de especializaQao113 e a 

importincia atribuida aos tipos de flexibilidade relativos aparencia e design do produto 

ou embalagem, a escala de produ9ao eficiente e a distribuiQao da produQao por 

segmentos inactivos ou subutilizados. 114 

- no que conceme a composiQ!o do produto com manutenQao das caracteristicas 

basicas e a quantidade de operaQoes produtivas, as possibilidades de variaQao 

aumentaram mais nos estabelecimentos mais especializados. 115 

. Sectorialmente, como era previsivel, destacam-se algumas diferenQas quanto as 

tendencias de tlexibilidade tecnologica: as possibilidades de varia9ao dos produtos 

com manuten9ao das caracteristicas basicas aumentaram mais frequentemente nos 

sectores de Moagem e Arroz e de Conservas de Frutos e Legumes, sendo mais raras 

no sector de Conservas de Peixe; o sector de Moagem e Arroz e urn dos que 

apresenta especializaQao mais elevada e o Sector de Conservas de Peixe e urn dos que 

apresenta menor especializaQao. 

Nos sectores em que o grau de especializaQao e elevado foram introduzidas 

transformaQoes tecnol6gicas que aumentaram as possibilidades de variaQao ou 

composiQao do produto, mas nos sectores onde a especializaQao era menor, nao houve 

necessidade de introduzir gamas. 

Assim, as gamas (diferencia9ao de produtos) nos estabelecimentos especializados 

ou monoprodutores desempenhariam urn papel identico ao das linhas de produtos 

(diversifica9ao de actividades) nos estabelecimentos multiprodutores. 

113 
0 nivel de especializa~o foi avaliado pela percmtagem de vendas do produto principal ou da linha de produtos no conjunto das 

vendas <Ouestio 4. ICPIA). 
114 

Anexo 3- IV, (Quadros 21- IV. 24- IV e ll..:..!Y). 
115 

Anexo 3 - IV, (Quadros 22 - IV e 23 - M. 
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IV.12.1.2.Fiexibilidade produtiva 

Adoptando a taxinomia de flexibilidade do sistema produtivo proposta por 

Morroni116 foram analisados os diferentes aspectos que reveste nos estabelecimentos 

das industrias alimentares portuguesas inguiridos pelo ICPIA. 

A) Adaptabilidade, ou seja a capacidade de alterar a quantidade produzida117 

possivel atraves de: 

AI) Flexibilidade numerica intema relativa a altera~oes no numero de horas 

trabalhadas por activo e flexibilidade numerica extema relativa a modifica~oes no 

pessoal ao servi~o. 

Estes fen6menos estao presentes nos estabelecimentos inquiridos pelo ICPIA 

atraves de: 

- possibilidade de aumentar a produs;ao sem admissao de pessoal118 (68%) e com 

admissao de pessoal (76% ), 119 sendo o aumento medio de produ~ao por 

estabelecimento obtido por esses dois tipos de flexibilidade e respectivamente de 22% 

e 55%. 

- entre as causas de subutiliza~ao da capacidade produtiva sao pouco 

importantes as dificuldades em despedir pessoal ou em contratar pessoal especializado 

pois que apenas 10% as assinalaram e em todos os casos como causas secundarias. 120 

116 
Morroni, M (1991). 

117 
A adaptabllidade em Morroni referc>se apenas a aspeaos quantitativos, ignorando a adaptabilidade em tamos qualitativos. 

118 
Embora nlio fosse questionado se o accescimo de produ9llo motivado pelo nive1 de procura, sem admisslio de pessoal, recorreria a 

extensao do honirio de trabalho, e bastante provavel que fosse essa uma das vias adoptada. Cootudo, numa situa9lo simetrica, com 
subutiliza9lio, a alten9lio da organiza9lio dos honirios de trabalho e um expedimte pouco frequente para ajustar a capacidade pois 
apenas 12% dos estabelecimentos genlmente o utiiizam (Ouestlio 17, ICPIA). 
119 

Ane:to 3 - IV, (Quadro 11 - IV). 
120 

Os dados recolhidos atraves do ICIT • INE ccofirmam esta situa9llo. 
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- cerca de urn quinto dos estabelecimentos recorrem a dispensa de pessoal 

temponirio como forma de evitar ou resolver situa~oes nio desejadas nem previstas de 

subutiliza~ao da capacidade. · 

A2) Flexibilidade funcional caracterizada pela mobilidade dos trabalhadores 

pelas varias tarefas 

Apenas no estudo de casos foi possivel colher alguma informa~ao sobre este 

aspecto, destacando-se nas empresas de menores dimensoes essa intermutabilidade dos 

trabalhadores entre varias tarefas e nas empresas de maior dimensao a avalia~ao 

positiva que e efectuada pelos dirigentes das empresas da polivalencia do pessoal com 

maior antiguidade no estabelecimento. 

A3) Leasing de equipamentos 

No estudo de casos foi constatado o recurso ao leasing nas empresas de menor 

dimensao, mas nao e possivel a quantifica~io ainda que aproximada desse fen6meno 

para as industrias alimentares. 121 

A4) Constitui~io de stocks 

Apesar da eleva~ao do nivel de stocks dos produtos finais no sector das 

transformadoras alimentares encontrar alguns obstaculos devido a natureza perecivel 

dos hens, cerca de urn ter~o dos estabelecimentos inquiridos pelo ICPIA aumentam os 

stocks para evitar ou resolver situa~oes de subutiliza~ao da capacidade produtiva. 

A5) Manuten~io de maquinas antigas activadas periodicamente 

A existencia de maquinas na empresa instaladas em diferentes epocas, sugere a. 

pratica de colocar algumas delas em funcionamento apenas em periodos de aumento da 

121 
0 Inquerito de ConjUDtura ao Investimento - ICI do INE questiona alc!m dos valores do investimento realizado e previsto, o valor 

do leasing. Esses dados, de natureza quantitativa, niio foram disponibilizados pelo INE. 
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procura ou maior disponibilidade de materia prima certos equipamento. 0 contacto 

directo com empresas revelou que e pratica usual em certos sectores de actividade122 a 

utiliza~ao de equipamento mais antigo em periodos de pico de produ~ao. 

A desactiva~o de equipamento mais antigo para evitar ou resolver situa~oes de 

subutiliza~ao e praticada por cerca de 16% dos estabelecimentos inquiridos e para 10% 

constitui mesmo uma das formas principais de obviar a subutiliza~ao.· 

A6) Recurso a subcontrata~io 

A subcontrata~ao permanente de certas actividades produtivas ou da produ~ao 

de determinados produtos a empresas com caracter artesanal por parte de grandes 

empresas e uma pratica corrente e verificada no estudo de casos, contudo, no que 

respeita a preven~ao ou solu~ao de situa~oes de subutiliza~ao, a subcontrata£ao e 

adoptada em apenas 4% dos estabelecimentos inquiridos pelo ICPIA. Relativamente a 

situa~oes de sobreutiliza~ao de capacidade ou para as evitar, nao existe disponivel 

informa~ao que permita avaliar da importancia da subcontrata~ao. 

Quanto a informa~ao agregada disponivel atraves das Estatisticas Industriais a 

rubrica de Servi~os industriais adquiridos a terceiros123 onde os servi~os de 

subcontrata~ao se integram, apresenta valores muito baixos para o caso das industrias 

alimeritares transformadoras, pelo que nao se encontra demonstrada a importancia 

deste factor como elemento de flexibiliza~ao. 124 

12\:m particular nos sectores das Cooservas de Frutos e Legumes e de Cooservas de Peixe. 
123 Dados sobre os Coosumos Intennedios a apre:sentar no Capitulo V. 
124A hipOtese de existir uma deficiente contabilizaci!o dos fen6m<21os de sub cartrataci!o e bastante provavel. Por exemplo, no sector 
textil oode a subcartrata9io oonstitui uma pratica regular coobecida tambem os valores da rubrica Scrvi90S lndustriais de Terceiros 
apresema valores baixos nas .&tati.sticas Industriais - INE. 
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B) Flexibilidade de produ~io em rela~io ao comp6sito produtivo 

B I) A ftexibilidade estrategica,l25consiste na aptidao da unidade produtiva para 

alterar os processos produtivos ou os produtos, as quantidades e qualidades do 

comp6sito produtivo. Para isso o processo produtivo deve possuir caracteristicas de 

alterabilidade, ou seja, modifica~oes das capacidades produtivas de uma linha de 

produ~o e caracteristicas de convertibilidade, ou seja, possibilidade de modificar o 

processo produtivo para produzir novos bens. 

A convertibilidade encontra-se patenteada pelo aumento das possibilidades de 

variar a aparencia e design do produto ou embalagem, e a composi~ao do produto com 

manutengo das caracteristicas basicas, que se verificaram respectivamente em 85% e 

67% dos estabelecimentos126
. A esses dois aspectos de convertibilidade foi atribuida 

importancia ou muita importancia como causa de uma maior utiliza~ao da capacidade 

produtiva instalada por 84% e 89 % respectivamente da totalidade dos 

estabelecimentos independentemente de terem ou nao concretizado transforma~oes 

tecnol6gicas. 127 

Quanto a alterabilidade, analisando apenas os estabelecimentos com maior nivel 

de especializa~tao existem elementos que sugerem a sua existencia. 128 

B2) Flexibilidade Operacional129 

A ftexibilidade operacional corresponde a possibilidade de variar a quantidade 

dos bens produzidos dentro de urn determinado comp6sito de produ~o, o que torna 

necessaria a existencia de adaptabilidade das linhas produtivas. Esta flexibilidade pode 

125 
Tambem designada por Oe:dbilidade dinimka. 

126 
Anes:o 3- IV, (Quadro 18-M. 

127 
Anes:o 3- IV,.(Quadro 20-M. 

128 
As questOes 19)b) e 20) do ICPIA nllo pennitan avaliar da exi.stencia de allenbilidade do prooesso produtivo no total dos 

estabelecimentos, porque nllo particulariz.am a resposta para uma Unica linha de produtos. Para o estudo cia lllterabilidade apmas sc 
tomou em considera9ilo os estabelecimmtos mais especializados. com 80010 a 100010 das veodas ceotradas nwn produto. 
129 

Tambem designada porOe:dldllcbde de earto prazo ou.esWka Cdleodet e Uerena (1988). 
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assumir a forma de flexibilidade operacional organizacional ou flexibilidade 

operacional tecnica. 

B2.1 )A flexibilidade organizacional corresponde a capacidade de organizar as 

maquinas e equipamentos de uma forma flexivel. 130 

Este tipo de flexibilidade encontra-se presente em 68% dos estabelecimentos 

estudados onde existe a possibilidade de aumentar a produ~ao sem acrescimo de 

pessoal131 e onde o aumento da capacidade produtiva foi conseguido frequentemente 

atraves da reorganiza~ao dos processos de trabalho mantendo-se constantes o pessoal 

e o eguipamento132e com as transforma~oes tecnol6gicas aumentaram as possibilidades 

de varia~ao quanto a guantidade de opera~oes produtivas (72% dos casos) a escala 

eficiente de produ~ao (80% dos casos) e a distribui~ao da produ~ao por segmentos 

produtivos inactivos ou subutilizados (43% dos casos). 133 

A flexibilidade organizacional nos tres aspectos inquiridos pelo ICPIA 134 e ainda 

considerada importante ou muito importante para a utiliza~ao da capacidade: a 

quantidade de opera~oes produtivas (74% dos casos) a escala eficiente de produ~ao 

(92% dos casos) e a distribui~ao da produ~ao por segmentos produtivos inactivos ou 

subutilizados {53% dos casos).135 

130 
A Oexibilidade operacional tanto se pode relacionar com a existincia de difeceotes liobas de produ~o dartro do mesmo . 

estabelecimento industrial, como a existmcia de difermtes estabelecimentos pertencanes a wna mesma ernpTe$3 e cada urn deles 
especializado numa Iinha de produtos. 
131 

Anexo 3- IV,(Quadro IO- IV>. 
132 

Esta fonna de alargamento de capacidade foi por vezes assinalada em ooojunto com outras. (Ane:s:o 3 - IV, Ouadro II - IV> 
133 Ane:s:o 3 -IV, (Quadro I8- IV>. 
134 ICPIA, Questi>es: I3a) e I3b), I8a) e I8b). I9a) e I9b). 
135 

Ane:s:o 3 - IV, (Quadro 20 -IV>. 



QUADRO 1 - IV - Flexibilidade Produtiva dos Sistemas 

nas Indiistrias Transformadoras Alimentares em Portugal 

Ocorrencia em Portugal 
(resultados ICPIA)* 

ADAPT ABILIDADE - Flexibilidade ., 
possibilidade de aumento da produ~o sem e 

numerica com admissao de pessoal (68% e 76%) . 
- Quadro 11 ., dispensa de pessoal como forma de evitar ou 

solucionar situayOes de subutiliza~o(200/o); 
Ouadro 19 

- Flexibilidade (a) 
funcional 
-Aluguerde (a) 
equipamentos 

- Cria~o de stocks (a) 

- Manuten~o de 
., 

desactiva~o de equipamento mais antigo para 
equipamentos resolver ou evitar situayOes de 
antigos subutiliza~o(16%); Quadro 19 

- Subcontrata~o 
., 

subcontrata~o como forma de prevenir ou 
solucionar situacoos de subutilizac§o(4%) 

FLEXIBILIDADE DA 
PRODUc;A.o 

Flexibilidade 
estrategica 

Alterabilidade 
., 

(apenas para os estabelecimentos mais 
especializados) 

Convertibilida ., aumento das possibilidades de variar a 
de aparencia e design (85%); Quadro18 ., aumento das possibilidades de variar a 

composi~o do produto com manuten~o das 
caracteristicas basicas(67%); Quadro18- IV 

Flexibilidade 
operacional 

Flexibilidade .r aumento da produ~o sem acrescimo do 
organizacional pessoal(68%); Quadro11 - IV 

.r reorganiza~o dos processos de trabalho com K 
e L constantes(34%); Quadro 12 

.r vari~o das ope~s produtivas(72%) da 
escala eficiente de produ~o(80%) e da 
distribui~o da produ~o por segmentos 
inactivos ou subutilizados)(43%); "luac n- 18 

Flexibilidade (a) 
tecnica 

Fonte: Inquerito a Capacidade Produtiva da IndUstria Alimentar (ICPIA) e Morroni (1991), p.69. 
(a) Ausencia de info~o recolhida atraves do ICPIA sobre este aspecto. No entanto, o contacto 
directo com as empresas revelou a ocorrencia, com intensidade variavel, deste tipo de flexibilidade. 
(*) Em "( )" a percentagem de estabelecimento que assinalou a ocorrencia. 
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B2.2) A F1exibilidade Tecnica, refere-se a cada uma das maquinas na empresa, 

nao existindo elementos quantificados que pennitam concluir sobre a presen~a deste 

tipo de flexibilidade no sector estudado. 

No Ouadro 1 - IV apresenta-se uma sintese da flexibilidade produtiva nas 

industrias alimentares em Portugal seguindo os conceitos de flexibilidade de Morroni ja 

apresentados.136 

*** 

A Oexibilidade da produ~io e geralmente considerada independente da 

dimensao do sector, e da tecnologia adoptada137 o que foi verificado atraves do ICPIA, 

sendo possivel encontrar empresas flexiveis no aspecto organizacional e rigidas quanto 

aos aspectos tecnol6gicos e vice-versa. 

0 sector transformador alimentar e dotado de uma elevada flexibilidade que 

tanto ·decorre de aspectos ainda artesanais da sua estrutura e funcionamento como da 

introdu~ao de equipamento e metodos de gestao de pessoal mais flexiveis. A 

associa~ao exclusiva que por vezes e efectuada entre flexibilidade no sentido geral e 

flexibilidade tecnica, correspondendo esta a maquinas de controlo digital, nao e 

portanto a mais adequada neste caso. 

As possibilidades de varia~ao de diversos aspectos associados a diferentes 

(cinco) tipos de flexibilidade tecnol6gica aumentaram em mais de metade dos casos, 

exceptuando a distribuis;ao da produs;ao por segmentos produtivos inactivos ou 

subutilizados. 

Os principais efeitos das transforma~oes tecnol6gicas sobre a flexibilidade · 

tecnol6gica relacionaram-se com o aumento das possibilidades de varia~ao da 

136 Moami (1991),p.69. 
137 MOITOOi, M (1991), p.68. 
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aparencia e design do produto ou embalagem (85% )e aumento das possibilidades de 

vari~o da escala de produ@o eficiente (80% ). A ocorrencia simultinea destes dois 

fenomenos aponta para uma diferencia~o de produtos que pode ser acompanhada por 

eleva~ao de economias de gama e com uma pequena perda de economias de escala, 

independentemente do nivel de especializa~ao do estabelecimento. 138 Nao existe urn 

influencia forte entre o nivel de especializa~ao e a importincia atribuida a aparencia e 

design do produto, embora se pudesse esperar que esse aspecto fosse mais importante 

para os estabelecimentos mais especializados. 

As varia~oes da composi£ao do produto com manuten£ao das caracteristicas 

basicas, ou seja, uma inova~ao mais intensa do produto e a varia~ao das guantidades 

de opera£oes produtivas tambem aumentaram respectivamente em 70% e 67% dos 

estabelecimentos que efectuaram transforma~oes tecnologicas. 

A distribui£ao da produ£ao por segmentos inactivos ou subutilizados apenas 

aumentou as suas possibilidades de varia~ao em 42% das estabelecimentos, manteado-

se constante em metade dos casos.139 

A frequencia do aumento das possibilidades de varia~ao da quantidade das 

opera~oes produtivas em resultado de transforma~oes tecnologicas e maior nas 

empresas mais especializadas num produto ou linha de produtos. 

Pode concluir-se que a flexibilidade tecnologica tern aumentado de urn modo 

geral, mas sendo mais importante na diferencia~ao pelas caracteristicas externa do 

produtos, e tendo urn impacto mais reduzido ( embora ainda significativo, 42 %) na 

distribui~ao da produ~ao por segmentos inactivos ou subutilizados. Esta rel~tiva 

rigidez dos varios segmentos produtivos pode estar associada a natureza bioquimica· 

138 
Coosideta-se Divel de es~ a pen:mtagem de vendas do produto principal ou linha de produlos no oonjunto das vendas. 

139 
Anexo 3 - IV. (Quadro 25 - IV>. 
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dos processos nas industrias alimentares que nio pennite a interrupyao de certos 

processos produtivos. 

As possibilidades de varia~o que se destacam sao a aparencia e design do 

produto ou embalagem e a escala de produ~o eficiente em que os saldos das respostas 

extremas140 sao respectivamente de 82% e 77%.141Considerando que eficiencia e custo 

minimo se encontram associados, este segundo resultado leva a deduzir que pelo 

menos algumas empresas possuem curvas de custos sob a forma de U achatado ou em 

forma de L o que leva a admitir nao apenas urn escala de produyao eficiente mas antes 

urn coniunto de escalas igualmente eficientes. 

Saliente-se quanto a importancia da escala produtiva o caso do sector de Oleos e 

Azeite, que segundo vanos indicadores possui problemas de excesso de capacidade em 

particular ao nivel do equipamento e onde que as transformayao tecnol6gicas em todos 

os casos aumentaram as possibilidades de varia~ao da escala de produ~ao eficiente., 

eventualmente porque os problemas de excesso de capacidade incentivaram a dirigir o 

esforyo de transformayao tecnol6gica no sentido de poder produzir a escala inferior 

aquela que actualmente e possivel com 0 equipamento instalado. 

Urn conjunto abundante de elementos identificados atraves do ICPIA no 

contacto directo com as empresas e opinioes dos dirigentes, permite concluir pela 

existencia de uma elevada Oexibilidade do sistema produtivo no sector alimentar, e 

tam bern que essa tlexibilidade e aproveitada para obviar a situa~oes de subutiliza~ao. 

Alem disso, as transformayoes tecnol6gicas ocorridas nos ultimos anos tendem para 

urn aumento da Oexibilidade tecnologica cuja efeito sobre uma maior utiliza~ao da 

capacidade produtiva instalada e tambem considerado de importancia pelos dirigenies e 

proprietaries daquelas. 

140 
Os Saldos das Re11postas Ex1nmas (SRE) oorrapoodem a difenn~ a1tre a percentagem dos estabelecimentos que referiu que as 

possibilidades de vari~o aumeutaram e a pen:entagem dos que afirmaram que diminuiram. 
141 

Aneso3 -IV, (Quadro 18 -IV). 
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0 efeito positivo da flexibilidade dos sistemas produtivos sobre o grau de 

utiliza~ao da capacidade instalada exerce-se por multiplas vias: melhor adapta~ao as 

quantidades e qualidades procuradas, menor irreversibilidade das decisoes econ6micas 

e por isso custos irrecupeniveis menores e redu~ao dos custos fixos. Portanto, com a 

flexibilidade, reduz-se conflitualidade entre a ada_ptabilidade como foi anteriormente 

definida e a eficiencia associada a curva de custos.142 

Dos cinco tipos de flexibilidade indicados no ICPIA, aquele a que foi atribuida 

maior importancia para a utiliza~ao da capacidade produtiva foi a varia~ao da escala de 

produ~ao eficiente, 143que tambem ja se tinha destacado como uma das formas de 

flexibilidade ocorrida com mais frequencia. 

Todos os sectores consideram maioritariamente, que algumas formas de 

flexibilidade tecnol6gica (a aparencia e design do produto ou embalagem. a 

composi~ao do produto com manuten~ao das caracteristicas basicas e a escala de 

produ~ao eficiente) sao de muita importancia para uma maior utiliza~ao da capacidade 

produtiva instalada. 

Quanto aos outros dois tipos de flexibilidade, (guantidade de opera~oes 

produtivas . e a distribuicao da producao por segmentos produtivos inactivos ou 

subutilizados) foram importantes para a maioria dos estabelecimentos dos va.rios 

sectores. 144 

IV.13. Reac~oes a subutiliza~io da capacidade produtiva 

Em presen~a de uma situa~o de subutiliza~ao da capacidade produtiva a 

empresa pode adoptar urn conjunto de comportamentos, que sao a resultante dos. 

comportamentos desejados, sujeitos a va.rias restri~oes. De entre os fen6menos que 

142 
Por exemplo para Stigler uma unidade produtiva com maiores possibilidades de adapta9io teria uma curva de al8los unitarios 

mais horizontal mas como pooto minimo mais elevado que ode uma outra unidade produtiva mmos adaptavel 
143 

Total da percmtagem dos estabelecimartos que coosidenram o fa<tor iJqJortante ou muito importam:e: 92o/o. 
144 

Excc:ptuam-se do Secior de Coofeitaria e Otooolate e Sector de Moagem e Am>z. { Anexo 3 - IV, Ouadro 20 • IV> 
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limitam as ac~es adoptadas pelas empresas face a situa~oes de subutiliza~ao, 

salientam-se: a posi~ao concorrencial da empresa e o modo de forma~ao dos pre~os 

dos produtos finais ( empresa price taker ou price maker), a perecibilidades dos stocks 

de produtos finais e de materias primas e a legisla~ao laboral. 

A aruilise empirica efectuada atraves do ICPIA permite concluir que no conjunto 

dos sectores alimentares sobressaiam claramente como forma de evitar a subutiliza~ao 

da capacidade a redu~ao do ritmo de funcionamento do equipamento que e adoptada 

por 44% dos estabelecimentos, seguindo-se a redu~ao dos pre~os (31%) e a 

acumula~ao se stocks de produtos finais (27%)145 A diversifica~ao das linhas de 

produ~ao e a diferencia~ao dos produtos (novas gamas) sao tambem formas de evitar 

ou resolver situa~oes de subutiliza~ao. Os ajustamentos pelas quantidades e 

qualidades146 sobressaem assim do conjunto dos processos adaptativos ou preventivos 

da subutiliza~ao da capacidade produtiva adoptados. 

Existem contudo algumas diferen~as sectoriais quanto as formas mais frequentes 

de reagir a subutiliza~ao, por exemplo a redu~ao dos pr~os ( destaca-se no sector da 

Came e Derivados) as campanhas promocionais (no sector de Lacticinios e sector de 

Conservas de Frutos e Legumes) e a aquisi~ao de materia prima congelada (no sector 

de Conservas de Peixe). 

A principal forma de evitar a subutiliza~ao e para a totalidade dos sectores a 

redu~ao do ritmo/cadencia de funcionamento do equipamento com excep~ao do Sector 

de Moagem e Arroz em que e a redu~ao de pr~o. 

As reac~oes adoptadas sao por vezes conjugadas. Por exemplo, a redu~a<? do 

ritmo de labora~ao surge em muitos casos associada ou ao aumento de stocks de· 

145 
Anexo 3 - IV. (Quadro 19 - IV>. 

146 
Existem alguns estudos empirioos sabre as fonnas de ajustamento adoptadas pelas eiJ¥eS8S que CIXlfirmam a taulencia para o 

ajustamento pelas quantidades predominar an rel~o ao ajustamatto pelos pl'e90S an detaminadas circunstancias. Por ~lo 
para o Reino Unido, Bhaskar, V. Machin, S. e Reid, G. (1993). 
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produtos tinais ou a redu~o dos .Pr~os. Entre as empresas que adoptam formas de 

ajustamento pelas qualidades existe tambem alguma associa9ao, pois as campanhas 

promocionais em 40% dos casos sao associadas com a diferencia9ao de produtos. 147 

As pniticas adoptadas para evitar ou anular a subutilizaQao dependem das causas da 

subutiliza9ao. Assim,. por exemplo, quando a causa e a retrac9ao do mercado extemo a 

redu9ao dos pre9os e mais frequente que a redu9ao do ritmo de Iabora~o, e quando a 

causa e a rna aceit~~o. pelo mercado de produtos novos~ as campanhas promocionais 

como forma de reacQao sao tao frequentes como as varia9oes na cadencia de 

laboraQao148 

IV.14. Tipos de comportamento face a situa(:oes nio desejadas de subutiliza~io 

ou sobre-utiliza(:io da capacidade.produtiva 

IV.14.1.Subutiliza(:io da capacidade produtiva 

Com base na informa9ao recolhida atraves do ICPIA ensaiou-se a constru9ao de 

urn quadro de analise quanto aos tipos de comportamento das empresas face a 
ocorrencia ou previsao de situa9oes de niveis de utiliza9ao da capacidade produtiva 

nao desejados. Trata-se de uma analise de curto prazo em que se supoem os 

equipamentos instalados como dados. 149 

Considere-se uma situa9ao em que uma descida da procura de d para d' gera 

uma situa9ao de subutiliza~o. Analisam-se em seguida diferentes tipos de reac9ao, 

condicionantes e resultados depois do ajustamento ate ser alcanQ&da uma situa9ao de 

equilibria (Quadro 2 - IY). 

147 
Anexo 3- IV, (Quadro 26- IV>. 

148 
Anexo 3- IV, (Quadro 27- IV>. 

149 
Os equipammtos sio dados (nio ha investimarto de alargamcnto de capacidade) mas podem variar qu« o tipo de produtos que 

produzem qu« a dura9io de utiliza9io dos equipammtos. 
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Supoe-se que a subutiliza~o de ambos os factores produtivos na empresa resulta 

da insuficiencia de prOCUfa (d> d') que lhe e dirigida,150 e que 0 VOlume de pr0du~a0 

anual correspondente a um ritmo de trabalho normal do equipamento e do pessoal 

empregue (CAPLNKN) constitui o potencial produtivo em rela~ao ao qual a empresa 

se deseja situar. Esta hip6tese, sendo discutive~ encontra fundamentos nos resultados 

obtidos no ICPIA. 151 

Do ponto de vista te6rico, seria mais aconselhavel adoptar o volume de 

produ~ao optimo, maximizador de lucro ou minimizador de custos, como padrao de 

referencia para a capacidade desejada, em vez do nivel normal. Porem, na pratica, a 

falta de informa~aO SObre aquele nlVel e frequente. 152 

A selec~ao por parte das empresas das medidas a adoptar numa situa~ao de 

subutiliz~ao da capacidade produtiva depende para alem do diagn6stico das causas, 153 

entre outros aspectos: dos custos envolvidos em cada uma, das possibilidades tecnicas, 

organizativas e institucionais, da avalia~ao do grau de permanencia da escassez 

procura, da estrutura de mercado, da elasticidade da procura em rela~ao ao pre~o e da 

concorrencia extema. 

A existencia de valores para a Taxa de Utiliza~ao da Capacidade Produtiva 

(TUCP) recolhidos regularmente pelo INE e que adoptam como referencia o nivel 

normal fundamentou a escolha daquele nivel. Para alem disso, em termos 

macroecon6micos, o nivel de utilizayao normal dos factores produtivos e tambem 

adoptado em algumas defini~oes de produto potencial. 

150 
0 sinal' indica o novo valor das variaveis. ~ resuha das Questi!es 15 e 16 do ICPIA e de outros dados, a escauez de 

p:rocDI'll ddem um papel central como causa da subutiliza~o nio desejada da capacidade produtiva. A escassez de procura e dada 
pela difert'll~ ( d' -d), em que d oorresponde ao valor de procura inicialmeote considerado. 

lSI v. ponto IV.1.2.3. 
152 

ICPIA, Questao 11. 
153 

Anuo 3 - IV, (Quadro 26 - M 
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Quadro 2 - IV - Tipos de comportamento das empresas face a situa~oos de subutiliza~io da 
capacidade produtiva • 

Cue 
TIPOSDE ..... Restrt~lles Sltua~o resultante COMPORTAMENTO .. 

ICPIA .. 
CAPLN-~- CAPLN~ 

EXPECI'ANTE - capacidade de SUKL '=1 CAPLN·KN·-
• quantidades - eleva~o do nivel de stocks annazenagem (d'+ VE' )~=0 

de produtos finais 27"..0 (limite ern volume, E' S d*=d'+VE' 
Em..) VE'>O 
- pececibilidade (limite ern 
tempo) 

REACfiVO CAPLN·~·< CAPLN~ 
•quantidades - redu~o do ritmo de 44% - tc!alicas detransforma~o SUKL' = (CAPJ'..t.r~·-

fimciooamento do 13% - natureza dos processos d' )=0 
equipamento 8% - legisla~o !aboral e outra d'<d• 
- desadiva~o de IS% - reorganiza~o da produ~o 

REACfiVO CAPLN·KN· = CAPLNKN 
e PJ'e90S - redu~o dos PJ'e90S 31% -taxa de luaolmark up SUKL = (CAPJ'..t.r~·-

- elasticidade da procura d*)=O 
- estrutura dos (d*- d') = <p (p'- p*); (p'-
meccados/grau de p*) <0 
oonO<ll'l'incia 

REACfiVO CAPLN·~·= CAPLN~ 
• qualidades - diversifica~o das linhas 11% - estrutura dos meccados SUKL = (CAPLN·KN·-

deprodu~o IS% - flexibilidade produtiva dl*) = 0; do* =dl· 
-novas gamas 22% d~·=L·I duau; 
- campanhas promociooais 1=1 

do*=L·o do;ao; 
I= I 

no"" n1 elou ao;* au ; 
(d1*-d') = y {du,.do;) 

Considerando uma situayao nao desejada de subutilizayao admitem-se dois tipos 

de comportamento da empresa, no curto prazo, para eliminar ou atenuar a diferenya 

entre a procura efectiva (d') eo potencial produtivo normal (SUKL=(CAPLNKw-d')) 

154. urn comportamento expectante e outro reactivo, podendo este ultimo 

corresponder a uma reacyao atraves dos preyos, das quantidades ou das qualidades. 

() A situa~o de subutiliza~o oonsiderada caracteriza-se por uma procura (d') dirigjda a ernpresa que e inferior a oferta potencial 
normal dessa ernpresa (d*=CAPLN.Kri); (SUKL=CAPLN~ d'). 
Notas - As variaveis assinaladas oom * no quadro oorrespondern aos valores ap6s os ajustamentos operados pela empresa, supondo 
que nao existent restric;Oes ao processo de ajustamento. 
Salvo indica~o ern contrario, todas as variaveis silo referidas ern volume. 
Significado das variaveis : E = Nivel de existalcias/stocb de produtos finais; d* = procura "de equih'brio" dirigjda a empresa; d' = 
nova procura dirigjda a ernpresa ; CAPLNKri = oferta potencial da ernpresa ( oorresponde a p~o quando K e L silo utilizados ao · 
nivel normal N); SUKL = (CAPLNKri - d' ) = subutiliza~o da capacidade produtiva supoodo que ambos os faaores produtivos se 
enoontram a laborar a urn nivel inferior ao normal, e que a subutiliza~o ern ambos e igual; VE = varia~o de existalcias de produtos 
finais ; p = nivel de pfe908 dos bens produzidos pela ernpresa; de*- i dl, ell, ••• due~ = coq~Osito produtivo da ernpresa com De 

produtos na situa~o de equih'brio inicial; d1 * =- i dl, d2, ••• dn. ~ = coq~Osito produtivo da ernpresa com n1 produtos na situa~o de 

equilibrio final; 11a1 e au = prop~o de cada um dos produtos no comp6sito inicial e final . 
(") ICPIA, Questio 17a) : "De que forma silo gera1mente evitadas ou resolvidas situac;Oes nilo desejadas ou imprevistas de 
subutiliza~o da capacidadeprodutiva?". 
154 

Considera-se a iguaJdade entre os niveis de subutilizacilo de ambos os factores produtivos. 
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Por simplifica~o analisa-se cada urn dos comportamentos autonomamente, 

ignorando as eventuais combina~oes que possam existir entre eles. Tambem a medida 

que a subut~ao . persiste, ou se agrava, podem ir sendo adoptadas diferentes 

medidas: eventualmente no inicio da situa~ao de subutiliza~ao a empresa adopta uma 

posi~ao expectante, para em seguida reagir pelos pre~os e pelas qualidades,155e por 

ultimo, caso as anteriores estrategias nao surtam os resultados desejados, optarem por 

uma estrategia de redu~ao da produ~ao. 156 

IV.14.1.1. Comportamento expectante 

As empresas. podem adoptar uma atitude expectante, ~ardando al_gum tempo 

para identificar a natureza mais ou menos persistente da redu~ao da procura (de d para 

d') e entretanto produzem para stocks, que assim se elevam acima do nivel normal, 

variando positivamente as existencias de produtos finais (VE'Y57 durante urn 

determinado periodo, desde que a capacidade de armazenagem e a natureza perecivel 

dos produtos finais o permitam. Constitui portanto de uma via limitada no tempo, e os 

stocks de produtos finais nao podem ultrapassar urn determinado limite (E '~ Emax), 

condicionado tambem por factores de espa~o fisico. A subutiliza~ao da capacidade 

pode assim ser eliminada, (SUKL'=[(d'+VE') - CAPLN-KN·]=O) e a capacidade 

produtiva permanece igual (CAPLNKN = CAPLN-KN· ), mantendo-se tambem a 

procura (d'< d). 

A nivel agregado, este tipo de comportamento nao altera o nivel da produyao, 

mas a varia~ao de existencias e positiva, o que pode ser urn forte indicia de uma 

depressao futura que sera acompanhada por subutiliza~ao da capacidade. 15~a analise 

macroecon6mica habitual nos manuais esta varia~ao de existencias e considerada como . 

155 
0 termo "quaHdade" refer~ as diferentes caracteristicas dos produtos. 

156 
Esta tihima tambem pode corresponder a uma varia9io na composi9io do conjwrto da produ9io, como abandono de oertas linhas 

ou gamas de produ9io. No contado diredo com as empresas foram inventariadas diferentes situa~ de abandono de produtos ou 
gamas em resuhado de escassez de procura. 
157 Existem varios modelos desenvolvidos no ambito do investimarto em stocks. Por exemplo os de Miron, J. e Zeldes,S. (1988) 
Caton, C.N. e Higgins, C.I. (1974). 
158 

Little, J. (1992) 
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fazendo parte do investimento, sendo assun este ajustamento pelas quantidades 

corresponde a urn equihbrio ex-post entre a poupanya e o investimento. 

IV.14.1.2. Comportamento reactivo - ajustamento pelas quantidades, pelos 

pre~os e pelas qualidades 

a) Ajustamento pelas quantidades 

0 comportamento reactivo e acompanhado de reduyao na produyao, caso a 

empresa acomode a sua produyao a menor procura existente. Os meios adoptados 

podem ser, entre outros: reduyao do ritmo/cadencia de funcionamento do equipamento 

ou na desactivayao de equipamento mais antigo, alterayoes da organizayao dos 

horarios de trabalho e dispensa de pessoal temporario. 159 Cada urn destes 

procedimentos exerce urn efeito diferente sobre os factores produtivos e tern efeitos 

diversos nos custos, tendo em comum o facto de, ap6s o ajustamento, fazerem descer 

o nivel da capacidade normal (CAPLN·KN· < CAPLNKN) pela reduyao no curto prazo 

da quantidade de factores produtivos, ou pela reduyao na intensidade da sua 

utilizayao. 160 Se aqueles procedimentos forem bastantes, o nivel desejado pela empresa, 

caso tenha urn comportamento de acomodayao, passa a ser CAPLN-KN· e a 

subutilizayao deixa de existir, apenas porque o nivel normal de capacidade foi 

redefinido, 161 tendo-se mantido o nivel de procura ( d=d '). 

. Esta soluyao tern custos associados, nomeadamente custos de mudanya, e pode 

ou nao ser acompanhada de reduyao na produtividade global horaria. A reduyao do 

potencial produtivo, caso seja efectuada atraves do ritmo ou cadencia do equipamento 

tern contudo urn canicter menos irreversivel do que se for efectuado, por exemplo, 

atraves da dispensa de pessoal temporario. Os ganhos e beneficios desse ajustamento· 

159 Respec:tivamatte as reaC9(1es apuradas atravc!s da Ouest!o 17a) (reaC9(1es Rl, R2, R8 e R9). 
160

Considera-se a intensidade de otWza~o de um faaor produtivo na acep9io que e dada por Betancourt, R. (1987). 
161 

A redefini~o do nivel normal e um dos factores apOIIlados para a relativa in&!ccia do indicador dos inqueritos da ccojuntura 
relativo a taxa de utiliza~o. 
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para urn nivel inferior de capacidade deverao ser confrontados com os custos da 

inactividade dos factores com posteriores custos de ajustamento, quando a procura 

retomar o nivel d anterior. 

Este comportamento possui alguns limites nomeadamente os que sao impostos 

por uma cadencia ou nivel de utiliza~ao minimos dos equipamentos ou em rela~ao ao 

pessoal, porque determinadas tarefas tern de ocupar urn numero fixo de individuos 

independentemente do nivel de produ~ao. 

No caso deste tipo de comportamento empresarial ser generalizado ao nivel 

macroecon6mico, a produ~ao e o proprio potencial produtivo reduzem-se, mesmo que 

de forma nao irreversivel, pois caso ocorra uma recupera~ao do nivel de procura a 

capacidade podeni num periodo de tempo relativamente nipido e com alguns custos 

retomar o nivel anterior. 162 

b) Ajustamento pelos pre~os 

Em presen~a de uma subutiliza~ao nao desejada, as empresas poderao tambem. 

reduzir os pre~os. 163Mas esse ajustamento, mesmo que conduza ao equilibrio entre a 

oferta potencial (CAPLNKN) e a procura (d'), pode ter efeitos negativos sobre a taxa 

de lucro, devendo ser ponderado com os custos de inactividade. Assim, a redu~ao dos 

pre~OS apenas Sera efectuada Se OS CUStOS de inactividade forem superiores a quebra · · 

no lucro resultante da redu~ao dos pre~os, e encontra-se fortemente condicionado nos 

seus efeitos pela elasticidade da procura. 

162 
A redu~o da capacidade produtiva no curto prazo considerada neste ponto nilo coincide com a concql9ilo de Marshall segundo 

a qual o curto prazo se caracteriza por os factores produtivos poderem variar e por isso a oferta poder aumentar ate a capacidade 
mlixima dado o stock de capital existarte. ReconJe..se que Marshall definiu para alem deste, mais tres periodos relevantes de tanpo 
para a analise dos processos de ajustamento: o multo curto prazo, o 101110 prazo e o multo 101110 prazo em que as caracteristicas 
essenciais eram respectivamente, a oferta ser fixa, os factores produtivos poderem variar inclusive o capital, e a tealologia poder 
variar. 0 que a realidade revela e contudo diferarte, porque a capacidade produtiva pode de facto variar no curto prazo, nilo se 
tratando apenas de possibilidades de varia~o da oferta. 
163 

Algum tipo de campanhas promociooais (oferta de brindes, senhas etc.) silo interpretadas por OJ8Jllbcrlin(l938) como uma forma 
de concorrincia exlra-pr~ comum nos casos em que os Jlre90S silo relativamente fixos. 
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0 resultado final correspondeni a urn nivel de u~ao normal e desejado tendo 

a procura em volume aumentado embora, por hip6tese, se mantenha constante em 

valor. A subutilizaQ!o e assim eliminada (SUKL' = (CAPLN-KN·- d')= 0). 

0 ajustamento pelos preQos encontra-se fortemente condicionado pelas 

condis;Qes de mercado em que cada empresa actua e uma redu9ao dos preQos pode 

conduzir ao encerramento de algumas unidades produtivas do mesmo sector, e assim a 
reduQ!o da capacidade produtiva sectorial e global. 

c) Ajustamento pelas qualidades 

Finalmente, urn terceiro tipo de ajustamento, que aqui se designa por 

ajustamento pelas gualidades ( embora nao tenha essa designaQao consagrada na teoria 

econ6mica ), deriva da literatura da concorrencia para alem dos preQos e da anitlise 

pioneira de Chamberlin sobre o produto enquanto variavel econ6mica.164 

Esse ajustamento consiste em introduzir novas linhas de produs;ao ou novas 

gamas, ou em alterar as propors;oes de cada urn dos produtos no comp6sito produtivo, 

induzindo assim aumentos ao nivel da procura e deste modo eliminando capacidades 

excedentarias. 165Esta analise pressupoe a existencia de uma empresa multiprodutora. 

Pela diferencia9ao de produtos no caso da concorrencia imperfeita e possivel deslocar 

a curVa de procura. 166 Neste caso os custos a ponderar sao os da diferenciaQao em 

confronto com os da inactividade. 

A diferenQa entre a procura inicial (d) e a procura ap6s a reacQ!o de ajustamento 

(d*) e de natureza apenas qualitativa, pois esta passa a ser composta por produtos 

distintos ou em diferentes combinaQoes dos produzidos anteriormente. Tambem a 

capacidade normal em termos de volume e a mesma, s6 que dotada da flexibilidade 

164 
A analise do produto enquanto variavel eoooOmica foi efeduada no Capitulo II. 

165 
QuestCies 17, 18, 19 e 20 do ICPIA 

166 
Hip6tese de Manis, R. (1991) e Ownbaiin, E.(1938) .. 



289 

produtiva suficiente para inovar no curto prazo em termos de produtos ou alterar a 

proporvao em que se combinam os diferentes produtos no comp6sito produtivo 

existente. 1670 aumento da procura d' para o nivel de procura d_. (igual em termos 

quantitativos a procura inicial d) foi induzido pela diferenciaQaO. 

A capacidade produtiva passa a estar plenamente utilizada, 

(SUKL'=(CAPLNKN""d*)=O). A nova procura e constituida pelo conjunto de 

produtos, d*={dl *,dl--, •• di_.} e antes era de ={dl,dl, •• di}, sendo que numero i_. de 

produtos produzido pode ou nao ser igual ao numero inicial i. 0 di * pode diferir do di 

por incluir novos produtos, ou porque combina os mesmos produtos em diferentes 

proporvoes, podendo ser nulas algumas produvoes di . 

No plano macroecon6mico, a adopyao deste tipo de ajustamento conduz a uma 

manutenvao do produto acompanhada de inovavao, e exige que o sistema produtivo 

seja :tlexivel. 

IV.14.2. Sobre-utiliza~io da capacidade produtiva 

As causas da sobreutilizavao da capacidade produtiva e a forma das evitar ou 

atenuar nao foram objecto de recolha de dados pelo ICPIA, pelo que a tipologia 

apresentada em seguida, ao contrario da anterior, nao se baseia em informavao 

empirica (Ouadro 3 - IY). 

167 
Ate aqui tan sido ooosiderado um comp6sito produtivo sem modifica9iies nas prclpOr'9i!e8 de cada ban, o que, como se analisou 

no Capitulo ll e similar em muitos aspectos a ooosiderar um bern homogl!neo. 
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Quadro 3 - IV - Tipos de comportamento das empresas em rela~io 

a sobreutiliza~io da capacidade produtiva. 

TIPOSDJ: 
~ ~0 resultante COMPORTAMJ:NTO 

EXPECI'ANTE • qwmtidades - redu9io do nfvel de stocks - manuten9io de IUD stock CAP4rKtl· = CAPLNKtl 
de produtos finais mfnimo de produtos finais SOBKL '={ d'-
- atraso na satisfa9io das (E'>Emo.) (CAP4ri<N- + VE' )~=0 
encomendas (fila espera) - coocorrincia (pada de d'=d•+VE 

mercado no caso de VE'<O 
raciooamcnto) 

REACfiVO • qwmtidades - aumento do ritmo de - tecnicas de transforma9io CAP4ri<N-> CAPLNKtl 
funciooamento do - natureza dos processos SOBKL' = ( d'- CAP4ri<N-
equipamento - legisla9io !aboral e outra )=0 
- a<iiva9io de equipamento - reorganiza9io da produ9io d.•=d' 
- reorganiza9io dos honirios d.•>do* 
(horas exira etc.) 
- admissio depessoal 
taq>onirlo 

e PJ'e90S 
REACfiVO - aiUDento dos PJ'e90S - elasticidade da procura CAPLN·Ktl· = CAPLNKtl 

- estrutura dos mercados SOBKL = (d'- CAP4rKtl·) 
=0 
(d'- d•) = !p (p'- p*) 

Admitindo que a empresa se encontrava a laborar ao nivel normal quando 

aumentou a procura, a sobre-utiliza~ao da capacidade (SOBKL) decorre 

exclusivamente do excesso de procura sobre a capacidade normal (SOBKL = ( d' -

CAPLNKN) > 0). A semelhan~a da situa~ao de subutiliza~ao, podem ser adoptados 

comportamentos expectantes ou de rea~ao (pelos pre~os ou pelas quantidades). 168 

A redu~ao do nivel de stocks de produtos finais podeni ser uma atitude 

expectante, mas que se encontra limitada pelo facto desses stocks nao poderem descer 

abaixo de urn determinado nivel minimo de seguran~a. Se esse ajustamento for 

suficiente o resultado sera urn nivel de produ~ao inferior a procura acompanhado de 

() A situa9io de sobre utiliza9io oonsidentda caraderiza-se por wna procura (d) dirigida a empresa que e superior a .ofeata 
potencial dessa empresa (CAPLNKN). . 
Notas - As variaveis assinaladas com • no quadro oorrespoodem aos valores ap6s os ajustamentos operados pela lllq)resa, supondo · 
que nilo emtem restri~ ao prooesso de ajustamento. 
Salvo indica9io ern aJIItr8rio, todas as variaveis silo referidas ern volume. 
Si~cado das variaveis : E = Nivel de existalciaslstocks de produtos finais; d = procura dirigida a lllqlres& ; CAPLNKN = ofeata 
potencial da lllqlres& ( oorrespoode a produ9io quando K e L silo utilizados ao nivel normal N); SOBKL = ( d - CAPLNKN) • 
sobreutiliza9io da capacidade produtiva supondo que ambos os faaores produtivos se encoattam a laborar a IUD nfvel superior ao 
normal, e que a sobreutiliza9io ern ambos e igual; VE = varia9io de existalcias de produtos finais ; p = nfvel de PJ'e90S dos hens 
produzidos pela lllqlres&. 
168 No caso da sobreutiliza9io, o ajustamento pelas qualidades (por exernplo, produzir menos variedades e mais quautidade e 
illJlorado) e illJlorado. 
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uma redu~o dos stocks de produtos finais abaixo do nivel normal (varia~o negativa 

das existencias, VE'< 0). CAPLN'KN'= CAPLNKN e d*=(CAPLN'KN'+VE') 

Contudo, esta redu~io das existencias nao podeni manter-se durante muito 

tempo podendo conduzir a urn esgotamento dos stocks, dando assim origem, em 

seguida, a eventual adop~o de urn comportamento reactivo. 

Ainda em rela~ao ao comportamento expectante, podem as empresas optar por 

atrasar as entregas das encomendas, dependendo os resultados dessa medida em 

parte da posi~ao concorrencial da empresa.169 

No comportamento reactivo em rela~ao a sobrecapacidade podem considerar-se 

os ajustamentos pela quantidade e pelos pre~os. 0 ajustamento pelas quantidades 

permite aumentar no curto prazo a capacidade produtiva com vista a satisfa~ao da 

procura e podeni ser efectuado atraves do aumento do ritmo e cadencia do 

equipamento, da activa~io de equipamento mais antigo, da extensao da jornada de 

trabalho e respectiva organiza~ao do tempo de trabalho (por exemplo, introdu~ao de 

mais urn turno ou de horas extraordimirias) ou a contrata~ao de pessoal temponirio. 170 

Este acrescimo da procura do factor trabalho (em homens-hora) decorrente de urn 

aumento da procura encontra-se profusamente tratado nas teorias relativas a procura 

de mao de obra de curto prazo e de ambito microecon6mico. 

A informa~ao recolhida pelo ICPIA revelou que as possibilidades de acn5scimo 

de produ~ao, caso a procura aumentasse e mesmo sem admissio de pessoal, era 

relativamente elevada. No entanto, aqueles resultados encontram-se fortemente 

dependentes da conjuntura existente, pois certamente a margem de capacidade diminui 

em situa~oes de elevada conjuntura. 

169 
No Capitulo ll foi analisado o efeito de "racionammto de capacidade "de um ~ 

170 
A subcon~ de parte da produ9iio a outras empresas quando a procura excede a capacidade pode tambcm ser entaldida 

como um ajustamento pelas quantidades, embora nio se rdliaa directamente sobre o nivel de ~o da prOpria empresa, antes 
aumentando o nivel de produ~o e de utiliza~o do 5e(tor de aaividade a que ela pertmce. 
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A situa~o final correspondera neste ajustamento pelas quantidades, a uma 

capacidade superior a anterior embora o eguipamento permane~a constante 

(CAPLN'KN'> CAPLNKN), podendo diferir o respective tempo de utilizayao e o 

fluxo de serviyos por ele gerados. 

Neste caso, o ajustamento pelas quantidades corresponde a urn acrescimo de 

produ~o e podera, caso as tensoes da procura sobre o sistema produtivo permaneyam, 

estar na origem da realizayao de investimento de alargamento da capacidade produtiva. 

0 ajustamento pelos pre~os em sobreutilizayao, e simetrico ao que se passava 

com a subutilizayao, embora neste caso seja mais realista e frequente que no primeiro. 

IV. 15. Conclusoes 

A recolha de informayao sobre a capacidade produtiva atraves de urn inquerito 

especifico (Inquerito a Capacidade Produtiva da Industria Alimentar - ICPIA) 

dirigido aos estabelecimentos do sector alimentar que obteve uma taxa de resposta de 

39,9% permitiu conhecer ~guns aspectos sobre a capacidade_produtiva impossiveis de 

identificar a partir da informayao publicada a nivel mais agregado. 

A capacidade produtiva dos estabelecimentos industriais inquiridos combina 

equipamentos de diferentes gera~oes e o processo de renovayao da capacidade tern 

vindo a acelerar-se nos ultimos anos, com uma menor durayao do equipamento. 

A concepyao de capacidade optima apresenta algumas dificuldades na 

identificayao por parte dos empresarios que fazem depender a avaliayao do nivel de 

capacidade tambem da situayao da procura. 

0 equipamento encontra-se geralmente mais subutilizado do que os recursos 

humanos. As margens de capacidade, com e sem admissao de pessoal, quando 
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inquiridas directamente apresentam valores bastante elevados, nuuores do que os 

sugeridos pela TUCP. 

A subutiliza~io estrategica nao e muito ftequente e quando se verifica tern 

como objectivo evitar custos de ajustamento e nao constituir barreiras a entrada. 

A subutiliza~ao apresenta como causas principais a procura/condi~oes de 

mercado. 

A maioria dos estabelecimentos apresenta flexibilidade produtiva segundo 

diferentes 6pticas. 

A redu~ao do ritmo/cadencia dos equipamentos constitui uma das formas mais 

ftequentes de atenuar ou contrariar situa~oes nao desejadas de subutiliza~ao. 

A expansio da capacidade e efectuada atraves do aumento dos equipamentos 

mas tambem pela reorganiza~ao dos processos produtivos e da admissao de pessoal. 

0 aumento das possibilidades de modifica~oes no produto foi resultante da 

flexibilidade tecnol6gica. 

As possibilidades de produzir segundo diferentes escalas foi o factor considerado 

mais importante, de entre os tipos de flexibilidade tecnol6gica, para aumentar o nivel 

de utiliza~ao. 0 que destaca a importancia das indivisibilidades tecnol6gicas na cria~ao 

de excesso de capacidade. 

Os sete subsectores alimentares estudados apresentaram relativamente a alguns 

aspectos diferen~as entre si, e geralmente consistentes com a informa~ao disponiyel a 

quatro digitos da CAE. 

Finalmente sugere-se, face aos resultados obtidos do inquerito, uma tipologia de 

comportamento expectante ou reactiva, relativa a ocorrencia de desequilibrios, 
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podendo a Ultima ser concretizada pelo ajustamento pelos pre~os, pelas quantidades 

e tambem pelas qualidades (diferencia~ao de produto ou do comp6sito produtivo). 



V.l.Introdu.;ao 

Capitulo V 

Utilizacio da capacidade produtiva 

Amilise do caso portugues 
I 
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No capitulo anterior foi analisada a utilizayao da capacidade produtiva, respectiva 

caracterizayao e detenninantes no caso da industria alimentar com base num inquerito 

directo (ICPIA). No presente capitulo alarga-se a analise empirica a industria 

transformadora (global e segundo diferentes niveis de desagregayao) e ao con junto da 

economia. 1 

Inicialmente sera efectuada a analise descritiva da utilizacao da capacidade 

produtiva na industria transformadora portuguesa e das restriyoes guantitativas a 
produ9ao (V.2. ). 

A avaliac;;ao dos niveis de utiliza9ao da capacidade produtiva segundo diferentes 

metodos eo confronto entre os respectivos resultados e efectuada no ponto V.3. 

A relac;;ao de Okun como interligayao entre os mercados de trabalho e de produto, 

sera analisada no pontoV.4. 

Em seguida, no ponto V.5., serao testados empiricamente alguns dos fact<:>res 

explicativos da utiliza9ao da capacidade produtiva e por fim procedendo-se ao · 

esboyo/construyao de urn modelo explicativo global do nivel de utilizayao da capacidade. 

1 
Na amilise dos subsectores da indUstria transfonnadora, o subsector das indUstrias alimentares ini ser analisado com maior destaque. 
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Os suportes infonnativos essenciais da analise empirica sedio os seguintes: 

Inquerito Mensa! de Conjuntura a Industria Transfonnadora (ICIT-INE), lnquerito de 

Conjuntura ao Investimento (ICI-INE), Estatisticas lndustriais (El-INE), Estatisticas 

das Empresas (EE-INE), Quadros de Pessoal (QP-MESS) e as estatisticas de conjuntura 

do Eurostat. 

Os niveis de desagrega£ao considerados na analise serao: a industria 

transfonnadora global CAE 3), a industria transfonnadora (a 3 digitos da CAE, 28 

sectores) e as industrias alimentares (sector 311 da CAE a quatro digitos e por vezes a 

seis digitos). Os periodos de analise que estao condicionados pela disponibilidade e 

comparabilidade situam-se entre 1973 e 1995. 

Sendo as causas do nivel de utiliza~ao da capacidade produtiva de diferente 

natureza ( conjunturais e estruturais, originadas na oferta e na procura, detenninadas 

tecnologicamente ou resultantes de estrategias endogenas) o tipo de analise a adoptar 

depende do enfoque atribuido a cada uma delas. Assim, da analise cronologica 

ressaltadio as causas conjunturais, enquanto que a analise seccional permitira a 

identifica~ao das causas estruturais/sectoriais. 

A infonna~ao disponivel condiciona a compara£ao entre os resultados para os 

diferentes niveis de desagrega£ao (global, sectores da industria transfonnadora e 

subsectores da industria alimentar) pelo que esta nao sera efectuada em rela~ao a todos 

os aspectos. 

A adop~ao da taxa de utiliza~ao da capacidade produtiva (TUCP) como indic~dor 

principal da utiliza~ao da capacidade2 e sua inclusao em modelos explicativos lineares · 

como ira ser efectuado, envolve entre outros, urn problema de natureza metodologica, 

2 
No Capitulo III foram analisados vanos indicadorc:s de utiliza~o de capacidade produtiva. 
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porque a TUCP varia num intervalo, ao contrario de outras variaveis que se pretendem 

associar aos factores explicativos da utiliza~ao. 3 A taxa de utiliza~ao da capacidade 

produtiva possui urn limite superior de 100%4 raramente assumindo val ores inferiores a 

60-50%, porque abaixo desse nivel e geralmente preferivel que a empresa suspenda 

temporaria ou definitivamente a actividade. · 

V.2. Avalia~io da capacidade produtiva e nivel de utiliza~io 

A produ~ao potencial ao nivel da empresa e o produto potencial a nivel agregado 

podem ser calculados directamente (com base nos inqueritos de conjuntura) ou 

indirectamente. 5 

V.2.1. Utiliza~io da capacidade produtiva avaliada pelos inqueritos de conjuntura 

- industria transformadora 

A analise do nivel de utiliza~ao da capacidade produtiva centrar-se-a 

principalmente nas avalia~oes directas do fen6meno atraves dos inqueritos de conjuntura 

as empresas (lnqm!rito de Conjuntura a Industria Transformadora- ICIT e Inquerito de 

Conjuntura ao Investimento - ICI). Estes dois inqueritos efectuados pelo INE 

disponibilizam informa~oes sobre: 6a) taxa de utiliza~ao da capacidade produtiva 

{TUCP); b) avalia~ao do grau de suficiencia da capacidade produtiva face a procura 

prevista, mais que sufic.iente ou insuficiente (CPMS e CINSF);7 c) insuficiencia do 

3 
Na analise do crescimento, por exemplo, este problema esta tambem presente quando se caladam coeficientes de correlafiliio linear 

entre indicadores como o PNB per capita e outros indicadores sociais tais cOn:to o da mortalidade infantil ou taxa de analfabetismo. A 
partir de urn ckterminado nivel o primeiro indicador continua a aumentar mas e acompanhado da estagpafiliio dos outros dois, que ja 
atingiram o valor limite, pelo que os coeficientes de correla~o linear entre o indicador ecooOmico e os sociais podem ser baixos para 
niveis muito elevados de PNB per capita. 
4 

0 ICIT preve respostas que indiquem que a empresa esta a trabalhar a mais de 100% (Capitulo Ill) mas esses valores nunca sao 
assinalados pelas empresas inquiridas. 
5 

Metodologias de ava1ia~o apresentadas no Capitulo m. 
6 

No Ane:to 1-V -Quadro 1 lista de algumas variaveis que sao possiveis de obter a partir do ICIT. 
7 

CPMS = Capacidade mais que suficiente e CPINS= Capacidade lnsuficiente. Avaliafiliio da capacidade instalada em relafili!o a procura 
prevista para o ano seguinte a data do inquerito. ICIT - INE 
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equipamento instalado na empresa como obstaculo a produ~ao (OEIP);8d) subutiliza~ao 

da capacidade instalada como obstaculo ao investimento (OEQUIP).· 

As medidas a) e b) nao adoptam implicitamente o mesmo conceito de capacidade 

produtiva, porque enquanto a primeira se r~fere ao equipamento ou pessoal empregue a 

trabalhar a urn ritmo normal, podendo ser interpretado como proximo do nivel tecnico 

de capacidade, a segunda reporta-se a rela~ao entre a oferta potencial e a procura 

prevista. Nenhum desses conceitos permite determinar com rigor o nivel optimo ou 

satisfat6rio de utiliza~ao da capacidade produtiva ou relacionar este com a minimiza~ao 

dos custos. 9 

A taxa de utiliza~ao da capacidade produtiva (TUCP) ira ser o indicador 

privilegiado de utilizayao da capacidade, quando da anillise empirica descritiva, em 

virtude de se referir a capacidade normal instalada, ignorando as condi96es de procura, 

ao contnirio do que acontece com as avalia~oes da capacidade produtiva ( CAPMS e 

CINSUF),que serao adoptadas na explicayao da utilizayao atraves do nivel de procura. 10 

Refira-se que a margem de capacidade (100-TUCP) e a avaliayao do grau de 

suficiencia da capacidade face a procura prevista, embora adoptem conceitos de 

capacidade diferentes evoluem similar (Gnifico la)- V e Gnifico lb)- V). 

Existe uma forte correla~ao linear entre os diferentes fen6menos relacionados com 

a capacidade produtiva destacando-se com coeficientes de correlayiio superiores a 0,90 a 

associa9ao entre: a) os limites a produ9ao impostos pela capacidade de produ9ao 

instalada (OEIP) eo excesso de procura relativamente a essa capacidade (CINSUF);b) 

8 0 I CIT pennite aimla conhecer a pm:entagem de estabelecimartos que tivernm obstaculos a p~o, valor que secviu de pooderador 
das percmtagens de cada urn dos obstaculos .. Ouadro 4- V. 
9 

Alguns inqueritos questionam os niveis ou nivel preferido de capacidade. Comentarios sobre a falta de clareza quanto ao conceito de 
capacidade adoptado nos inqueritos de conjuntura as empresas podem encontrar-se por exemplo em Rosewell, B. (1987), Bourlange e 
Chaney (1990), p.50 e Winston, G. (1974). 
10 

Ponto V.4.1.1. 
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os obstaculos a produ~ao resultantes de insuficiente procura (INSPROP) e c) a 

capacidade produtiva excedentaria face a procura (CAPMS). Estas associa~oes 

encontram-se ligadas a procur~ no primeiro caso por esta ser excedentaria e no segundo 

por ser insuficiente (Ouadro 2- Y). 

V.2.1.1 - Utiliza~io da capacidade produtiva para o conjunto da industria 

transformadora portuguesa ; Restri~iies quantitativas a produ~io 

A taxa de utilizayao da capacidade produtiva na industria transformadora teve no 

periodo de 1975 a 1995 urn comportamento ciclico e uma tendencia ascendente, 

atingindo os valores minimos relativos em 1976, 1984/1985 e 1993, e os valores 

maximos relativos em 1980, 1989 e 1990 (Grafico 3 - V). 11 0s valores trimestrais 

maximos absolutos situaram-se nos anos de 1989 e 1990 apresentando este ultimo a 

media anual de TUCP mais elevada desde que e recolhida essa informa9ao (84%), sendo 

o valor minimo absoluto atingido no ano de 1976. 

As flutuayoes da TUCP apresentam-se regulares, podendo facilmente identificar-se 

urn padrao de durayao de ciclo de cerca de 8/9 anos. (Figura 1 - V) Nao constitui 

objecto da presente investiga~ao analisar os fen6menos ciclicos, no entanto, a 

coincidencia entre a durayao do ciclo Ju .glar de Schumpeter e os resultados para 

Portugal obtidos pelo indicador TUCP para o periodo 1975 a 1997 e de assinalar. 12 

A evoluyao posterior a 1993 parece continuar a apresentar identico 

comportamento com urn previsivel maximo em 1998/1999 e urn eventual minimo em 

2005/2006. 

11 Em 1987 a amostra e o fonnulario do questionario sofrmtm altera<rOes, tendo o ICIT passado de uma periodicidade trimestral para 
mensa!. A infonna~o relativa a TUCP continuou, no entanto, a sa- recolhida trimestrabnente. No Capitulo III foram apresentadas 
diferentes vers3es dos Inqueritos de Con juntura a IndUstria Transfonnadora, para Portugal. 
12 

Sd!wnpaer utiliza como indicador a produ~o industrial. Sd!umpaer, J. (1939), p.465 



Figura 1- V- Evolu~io ciclica da Taxa de Utiliza~io 

da Capacidade Produtiva (TUCP) 

1976-1997 

1980 1989/90 

Fonte: Gr.ifico 3 - V; Quadro 3 - V; Quadro 5 - V; Quadro 11 -V. 
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.· 

1997 ...... (1998?) 

A Taxa de Utiliza~ao da Capacidade Produtiva apresenta-se como urn indicador 

com pequenas oscila£oes, mesmo quando se analisam periodos relativamente longos. 

Para o periodo de 1983 a 1990 verifica-se que nesse periodo a TUCP tendencialmente 

aumentou, e os desvios em rela~ao a tendencia linear ajustada nao ultrapassaram os dois 

pontos percentuais (Grafico 4- IV). A relativa estabilidade da TUCP pode ser explicada 

pela inercia das respostas13 ou por o padrao de referencia (a capacidade normal) se 

poder alterar ao Iongo do tempo. 

0 indice de produ~ao industrial (IPI) exibe comparativamente com a TUCP 

varia~oes trimestrais muito mais acentuadas (Grafico 5 a)- V e Grafico 5 b)- V; Grafico 

6 a) - V e Grafico 6 b) - V) o que sugere que os respondentes ao inquerito de conjuntura 

vao progressivamente revendo o criterio de nonnalidade na defini~ao da capacidade de 

referenda. Como a TUCP e urn desvio em rela~ao a capacidade nonnal instalada e 

encontrando-se esta sujeita a modificacoes ao Iongo do tempo, aquele indicador assume 

valores mais regulares.1970 

13 
A inercia das respostas e salientada por Cttte, G. e Godin, C. (1992). 
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V.2.1.2.Restri~oes quantitativas a produ~io e utiliza~io da capacidade produtiva 

Podem colocar-se tres tipos de restricoes guantitativas a actividade produtiva de 

uma empresa ou de uma economia: escassez de procur~ falta de mao de obra e 

insuficiencia da capacidade produtiva instalada. No caso das duas primeiras tenden1 a 

ocorrer subutilizayao e na ultima plena utilizayao. 14Com recurso a informayao dos 

inqueritos de conjuntura e possivel encontrar o peso relativo de cada uma dessas 

restriyoes, a associayao entre elas e a ligayao com o nivel de utilizayao da capacidade 

produtiva (Figura 2- Y)15
• 

A analise dos obstaculos ao aumento de producao revela indirectamente a situayao 

quanto a restriyoes da oferta e restriyoes devidas a procura. Tres tipos de situayao sao 

resumidas no Quadro 1 - V . 

No primeiro caso, a empresa declara insuficiencia do equipamento como 

limite ao aumento da produyao. E pressuposto que existe procura dirigida aos 

produtos da empresa (d), mas que a capa<;idade produtiva dado o equipamento 

existentes (CAPKL)16e insuficiente para responder a essa procura pelo que a 

produyao efectiva (ye) apenas a pode satisfazer parcialmente (CAPKL=ye)<d), 

nao existindo capacidade excedentaria (SUKL=O). 0 ajustamento entre a oferta e 

a procura dirigida a essa empresa podera ser efectuado com a elevayao dos preyos, 

ou atraves da reduyao dos stocks de produtos acabados ou com o aumento do 

tempo de espera pelos compradores17 

14 
Esta afmna~o apwas pode ser fonnulada em tennos de possibilidade de ocorrencia, porque deve-se tambem oonsiderar o 

ajustamento atraves dos pr~. Twden.cia para a descida dos pr~ no primeiro caso e subida de salarios ( e ~) e subida de pr~ 
no segtmdo eterceiro casos respedivamwte. 
15 

Os valores em parentesis da Figura 2 - V correspondem aos coeficifll.tes de correla9io linear (Quadro 2 - V>; apwas foram 
assinalados os que apresentavam um nivel de sigJiificiincia de 0,00 I. 
16 

Assume-se, neste caso, que a capacidade e dada apa1as pelo factor capital. 
1 7 

No Capitulo IV foram analisados difecartes tipos de oomportamento da empresa face a situa9(jes niio desejadas de subutiliza9io. 



Figura 2 - Restri~oes quantitativas i Produ~io e 

Excesso de Capacidade Produtiva 

Industria Transformadora 

[ Utilizaclo l 
Taxa de 
Utilizat;ao 

-o,e~ 

Equipamento 
-0,85 

Restri~s 

Maodeobra 

Fonte: Quadro 2 - V . 

Capacidade 
Excedentaria 

-0,82 

Capacidade 
lnsuficiente 

Restri~oes 
Quantitativas 

deProcura 

0,19 

302 



303 

A procura nao satisfeita por aquela empresa Ul:n) pode ainda dirigir-se a outras 

empresas do mesmo sector. 

No segundo caso, em que o acrescimo de produ~ao se encontra limitado por 

insuficiencia da procura, a pt:odu~ao potencial nao alcan~ada 

((CAPKL=yp)>(ye=d)). Embora a empresa tenha possibilidade de produzir mais,18 nao 

encontra procura suficiente sendo dados os pre~os e os produtos ), pelo que tendera a 

subutilizar a capacidade instalada (SUKL>O). 

Finalmente, no caso da terceira restri~ao quantitativa (a escassez de mio de obra), 

e tambem a produ~ao potencial (yp) que fica aquem da procura (d) podendo ocorrer urn 

excesso de capacidade. Esta situa~ao difere da primeira, porque naquela a limita~ao era 

dada pelo equipamento (yp=f( k ,1)) e nesta e imposta pelos recursos humanos 

(yp=f(k, l )). A hip6tese da rigidez do factor trabalho no curto prazo ( 7 ) pode encontrar 

explica~ao te6rica na perspectiva keynesiana de rigidez dos salarios, por urn desequilibrio 

qualitativo no mercado de trabalho19 ou por uma situa~ao de sobre-emprego. 

18 0 modo como e efe<Xuada a questao niio pennite concluir sea avalia~o dessas possibilidades se reporta a criterios tecnicos ou 
econ<imicos como foi analisado no Capitulo III. 
19 

Conforme referido no Capitulo III, o inquerito ICIT - INE questiona sobre a escassez de milo de obra enquanto obstaculo a 
produ~o enquanto que o inquerito I Cl-INE refere a faha de milo de obra gualificada como obstaculo ao investimento. Os resuhados do 
Inquerito ao Investimento para Portug;~l, (I Cl-INE) niio tern revelado a escassez de pessoal qualificado como urn obstaculo significativo 
ao investimento. 
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A escassez de mao de obra, quando assinalada em periodos de desemprego 

elevado, indicia que essa restri~ao se coloca essencialmente em termos qualitativos20 

aspecto que e inquirido directamente atraves do Inquerito de Conjuntura ao Investimento 

(ICI-INE). Contudo, sendo o desemprego urn fen6meno com forte componente 

qualitativa, seria adequado tambem que o Inquerito de Conjuntura a Industria 

20 As situa9(ies de escassez de pessoal siio tambem teoricamente coosidenidas raras. Malinvaud, E. ( 1977). 
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Transformadora (ICIT- INE) passasse a considerar, enquanto obstaculo a produ~ao, a 

escassez de mao de obra qualificada para alem da mera escassez da mao de obra. 

Os tres obstaculos quantitativos a produ~ao anteriormente referidos e as 

dificuldades financeiras, podem ser conhecidos atraves do ICIT. Por outro lado, o 

Inquerito ao Investimento (ICI) permite conhecer os obstaculos ao investimento, o que 

em conjunto com o conhecimento dos obstaculos a producao possibilita uma melhor 

caracterizayao das dificuldades encontradas pelas empresas industriais no 

prosseguimento e expansao da respectiva actividade. 21 

0 Inquerito de Conjuntura a Industria Transformadora em Portugal (ICIT) 

contrariamente aos inqueritos efectuados noutros paises22 nao considera explicitamente a 

situayao da empresa quanto a relacao custos/pre!j?os como factor limitativo da 

producao/3omitindo assim a importancia dos factores relativos as condicoes de 

rendibilidade e os respectivos efeitos sobre a utiliza~ao da capacidade produtiva. Este e 
urn aspecto de grande importancia te6rica, relacionado com o nivel optimo de 

capacidade, porque a empresa pode preferir a plena utiliza~ao alguma subutilizayao 

desde que esta lhe assegure melhores condi~oes de rendibilidade. 24 

Ao Iongo do periodo de 1987 a 1997 mais de metade dos estabelecimentos 

industriais portugueses declararam ter obstaculos a produ!j!ao, e o excesso de capacidade 

(100-TUCP) acompanhado esse fen6meno por vezes com algum desfasamento (Grafico 

11 
No Capitulo III, Quadro 1, e apresentada wna sfunula o tipo de informa~o recolhida atraves dos inqueritos de con juntura. 

22 Na Suecia, o departamento estatistico publico Statistik Sentral Byra promove urn inquerito de·conjtmtura onde propae como principais 
factores limitativos da produciio: a) faha de encomendas; b) precos baixos/custos ahoslbaixa rentabilidade; c) a) e b) conjugados; d) 
faha de mao de obra; e) faha de materias primas; f) capacidade produtiva; g) outras. Inquerito referido por Moene (1984), p.54, 
referente ao periodo 1973 a 1981. 
Apenas as questaes a) d) e f) possuem equivalencia no inquerito portugues.(ICIT). 0 Inquerito ingles CBI- Industrial Trends Survey 

tambem inclui questaes sobre os custos memos por unidade de produto e pfll90S medios de factura~o. Rosewell, B. (1987). 
23 

As dificuldades financeiras sao wna aproxima~o imperfeita ao problema, porque podem tel" diversas origens, nomeadamente uma 
deficiente procura. 
24 

Morrison, C. (1993). 
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7 - Y). 25
• Desde 1975 tern sido mms frequente urn nivel elevado de TUCP ser 

acompanhado de expansao da produ~ao do que de retrac~ao (Gra.fico 5 a)- V e Grafico 

5 b) - Y). Contudo, para o periodo de 1993-1997, verifica-se que a produ~ao da 

industria transformadora, nao revela aumentos significativos a medida que se reduzem os 

obstaculos a produ~ao e aumenta o uso da capacidade.(Gratico 8- V). 

As tendencias da utiliza~ao da capacidade e da produ~ao nao sao necessariamente 

identicas. No caso da situa~ao inicial ser de subutiliza~ao da capacidade, urn nivel 

elevado de utilizayao pode ser compativel com urn decrescimo da produyao, se for 

acompanhado de encerramento de empresas e estabelecimentos ou redimensionamento 

das unidades produtivas existentes. 26 

Numa situa~ao inicial de expansao da capacidade, o nivel da utiliza~ao pode 

tambem, apresentar-se baixo, em resultado do investimento efectuado gerar 

estrategicamente urn excesso de capacidade face a procura corrente. Pode ainda 

acontecer que continue a aumentar a capacidade. mesmo quando o nivel de actividade 

econ6mica geral ja se encontra em declinio devido ao tempo que medeia entre as 

decisoes de investimento e a instala~ao dos equipamentos produtivos nas empresas. 27 

Em termos agregados, no periodo de 1987 a 1997, foram as restriyoes impostas 

pela procura que predominaram na industria portuguesa (Gra.fico 2- V), embora a oferta 

em alguns sectores tenha tambem constituido impedimento principal a produ~ao. 

:s De assinalar que nos anos 1989/1990, quando o excesso de capacidade apresarta redu~ assinalaveis, a percentagem de empresas 
que declararem ter obstaculos a produ~o era elevada. (Gr.ifico 7 - V). 
26 

Este fm6mEDo ocorreu por exemplo no Reino Unido no ano de 1992. Onde a utiliza~o da capacidade aumflltou devido ao "grande 
mimero de fa1encias". Eurostat, 1995. 
27 

Kalecki fimdamfllta uma teoria do ciclo neste desfasamfllto. "Durante a recessio, as EDcommdas de investimento esUio abaixo das 
necessidades de reposi~o. 0 volume de capital, porem ainda se EDcontra a aescer porque as Elltregas do novo equipamfllto s!o maiores 
do queessenivel.", Kalecki (1933), p.38. · 
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A restricao quantitativa a producao que maior associacao linear apresenta com a 

TUCP e a insuficiencia da procura, a causa limitativa da producao assinalada com mais 

frequencia. A correlacao positiva com a insuficiencia do 'equipamento e mais fraca (0.67) 

e com a falta de mao de obra nao tern significado estatistico (0, 19) (Quadro2 - V), 

podendo portanto concluir-se que a utilizacao da capacidade e mais sensivel aos 

obstaculos a producao em situacoes de depressao do que em situacoes de expansao, ou 

seja, que as restricoes de oferta28 se impoem no segundo caso e as de procura no 

primeiro, embora com diferente intensidade. 

As necessidades de mao de obra ao nivel global do sector industrial 

transformador raramente limitam a producao, e quando tal acontece nao e como 

obstaculo principal. No periodo 1990/1991 as necessidades de mao de obra ganham 

alguma importancia, o que podera estar associado ao esforco de investimento 

(nomeadamente de modemizacao) que foi mais exigente em mao de obra qualificada. 

Sectorialmente a escassez de mao de obra apresenta por vezes alguma importancia. 

Conjugando a ocorrencia de obstaculos a producao por parte de cada urn dos dois 

factores produtivos, o capital (insuficiencia do equipamento - OEQIP) e o trabalho 

(escassez de mao de obra- OMOP) (Grafico 9a)- V e Grafico 9b) podem assinalar-se 

periodos distintos quanto as combinacoes e niveis dessas limitacoes: 

Em carla urn desses periodos, as empresas enfrentaram restricoes quantitativas a 

procura de diferentes tipos (Grafico 9b)- V): de 1987 a 1989 houve maior importancia 

do capital fisico enquanto restricao a producao; de 1989 a 1991 reduziu-se ou mant~ve

se a importancia das restricoes de equipamento que foram acompanhadas com o · 

28 Outras limitayiies it produ._ao relacionadas com a rentabilidade ou a escassez de matenas primas nao podem ser estudadas para o caso 
portugues por faha de infonna._ao. 
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aumento da restri<;ao de mao de obra, o que pode estar relacionado com o maior esfor~o 

de investimento de moderniza<;ao entao ocorrido. No periodo de 1991 a 1993 a 

importancia do capital enquanto restri<;ao continuou a diminuir assim como o obstaculo 

por escassez de mao de obra. ta ultima fase, sao os obstaculos da procura que 

predominaram. Finalmente, no periodo de· 1993 a 1997 a importancia de cada uma das 

restri9oes da oferta vai sofrendo varia9oes nem sempre coincidentes para os dois factores 

produtivos, embora as restri<;oes de capital se apresentem neste periodo sistematicamente 

com menor importancia do que do que nos anos 1987-1990. 

Com o objectivo de determinar associa9oes entre as variaveis do inquerito de 

conjuntura foram calculados os coeficientes de correla9ao linear entre elas com ·base em 

20 observa<;oes trimestrais (Quadro 2- V).29 

A correla9ao mais elevada verificou-se entre a TUCP e a existencia de obstaculos 

a produ~ao ( -0.80) em particular quando 0 obstaculo e a insuficiente procura ( -0,84) 

que constituiu o principal obstaculo ao aumento da produ<;ao para mais de metade dos 

estabelecimentos no periodo entre 1987 e 1997. 

A existencia de equipamento insuficiente enquanto obstaculo a produ<;ao 

apresenta, como era previsivel, uma elevada correla9ao positiva com a TUCP, enquanto 

que a avalia~ao da capacidade produtiva face a procura prevista considerada mais 

que suficiente (CPMS) ou insuficiente (CAPINSF), apresenta respectivamente 

correla<;oes de -0,85 e 0, 78. 0 excesso de capacidade em rela<;ao a procura (CAPMS) 

possui uma elevada correla<;ao negativa com a insuficiencia da capacidade30e com a taxa 

de utiliza9ao da capacidade produtiva, respectivamente -0,82 e -0,84. 

29 
A sene para este periodo e WJifonne em tennos concqrtuais, amostrais e metodologicos. 

30 
No ICIT sao quest<>es ahernativas. 
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A correlayao entre a procura insuficiente como obstaculo ao aumento da produyao 

(INSPROC) e o excesso de capacidade face a procura prevista e positiva e muito 

elevada (0,91). Ou seja, a evolucao da insuficiente procura como limite a produ~ao e 

identica a avalia~ao feita da capacidade face a procura prevista, 0 que indicia que OS 

empresarios na formulayao das expectativas tomam por base entre outra informayao, a 

procura presente. F ormulam as expectativas quanto a procura futura com base na 

procura presente; se esta e insuficiente e nao estimula a produyao, preveem que nao sera 

muito elevada, e a capacidade instalada sera mais do que suficiente para a satisfazer. 

V.2.1.3. Utiliza~io da capacidade produtiva na industria transformadora -

evolu~io de 1988 a 1995 - Compara~oes intemacionais31 

A informayao utilizada nas comparayoes com os restantes paises da Comunidade 

Europeia baseia-se no inquerito efectuado pela Eurostat -DGII, cujos resultados sao 

diferentes dos produzidos para a mesma variavel (TUCP) pelo INE. 32 

No periodo de 1988 a 1995, para o conjunto de paises da Europa Comunitaria33 a 

TUCP atingiu urn maximo com 85,8% no anode 1988, decrescendo regularmente cerca 

de dois pontos percentuais em cada ano no periodo entre 1990 e 1993, recuperando para 

80% em 199434
, confirmando-se assim tambem para o conjunto dos paises comunitarios 

a ocorrencia de peguenas mas sistematicas varia~oes na mesma fase do ciclo, cerca de 

2% por ano. 35 

31 
Os dados intfmacionais adoptados siio os do Eurostat e nao siio compar.iveis com as amilises anteriores, porque as maodologias e 

amostras difl:l"em. 
32 

Quadro 7 - V e Grafico 10 - V. 
33 

Os dados adoptados para a compara~o com os restantes paises comunitarios referem-se ao periodo anterior a adesiio da Suecia, 
Austria e Finlandia. (EUR12) 
34 

Os valores trimestrais crescentes assumidos pela TIJCP durante o anode 1994 na EUR12 (78.2o/o, 78.5o/o, 80.9o/o, 81.6%) sugerem 
uma subida sustentada do indicador e wn sinal de raoma ecm6mica. Eurostat (1994). 
35 

A TIJCP na EUR12 assumiu os va1ores de 85%(1990), 82%(1991),80%(1992), 78%( 1993). Eurostat- Panorama (1993-IV), p.23. 
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A crescente integra~ao da economia portuguesa nas restantes economias europeias 

reflecte-se na forma como a TUCP do nosso pais acompanha as restantes embora por 

valores inferiores (Grafico11 - V ). Algum desfasamento da taxa portuguesa em rela~ao 

ao maximo comunitario ocorrido em 1988 (85,8%) e uma perfeita coincidencia com os 

valores minimos de 1993 (77,6%) poderao.ser resultantes da maior integra~ao ja referida 

na decada de 90 e/ou uma repercussao com atraso da conjuntura externa quando esta e 

positiva, por exemplo, atraves do aumento das exporta~oes de bens de consumo36 e urn 

efeito mais rapido da conjuntura externa quando e negativa. 

As TUCP da industria transformadora portuguesa e espanhola apresentam 

evoluyao e niveis identicos contrastando com os valores da taxa de desemprego em 

ambos os paises. A elevada associayao entre a taxa de desemprego e a TUCP no caso 

portugues, e para os 12 paises da Uniao entre as duas variaveis: para o inicio da decada 

de 9037 levariam a supor que Portugal exibindo uma das TUCP das mais baixas da 

Europa38 apresentasse tambem uma taxa de desemprego comparativamente mais elevada, 

no entanto, a taxa de desemprego portuguesa foi em 1993 a segunda menor da EUR12 

(Grafico 11 - V e Quadro 8 - V). 

Esta especificidade da situayao portuguesa pode resultar da deficiente avaliayao de 

ambos os fen6menos em analise (desemprego e utilizayao da capacidade produtiva) mas 

tambem pode ser consequencia de situayoes de manutencao de excedente de mao de 

obra no interior das empresas (reserva de mao de obra) com os inerentes efeitos 

negatives sobre a produtividade do trabalho.39 

36 
Existem diferen~ quanto ao comportamento do sed:or de bells de consumo e de bells de equipamento em rela~o as flutua~ 

conjwrturais, nao coincidindo para o con junto dos paises europeus os pontos de inflexiio nem a amplitude de varia~o da TUCP (Gr.ifico 
12- V). 
37 

A taxa de desemprego considerad;J e a de 1993 e a TUCP a media dos anos 1992 e 1993. 
38 

A taxa portuguesa e a terceira mais baixa em 1993 e a quarta em 1992. 
39 Os resultados do ICPIA (Capitulo IV) revelam fraca a ocorrencia de excedentes nio deseiados de mio de obra nas empresas 
transformadoras alimentares. 
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V.2.1.4. Utiliza~io da capacidade produtiva na industria transformadora- Analise 

por sectores de actividade40 

Os niveis e evoluyao da utilizayao da capacidade produtiva avaliada pela TUCP 

sao bastante diferentes entre os sectores da industria transformadora. 41 No ano de 1990, 

quando se verificou a maior taxa de utilizayao da capacidade produtiva (TUCP) a nivel 

agregado (83%), certos sectores exibiam uma TUCP inferior a 70%: Refinarias de 

Petro leo, Industrias Basi cas de Metais nao F errosos e Industrias das Bebidas. 42 Para o 

mesmo ano, havia sectores com TUCP pr6ximas dos 90%: Industrias da Alimentayao -

Rayoes, Fabricayao de Artigos de Vestuario, Industrias do Papel, Artes Graficas, 

Construyao de Material de Transporte e Fabricayao de lnstrumentos Profissionais e 

Cientificos43 apresentando mesmo os tres ultimos sectores valores superiores a 90% 

(Grafico 12- IV). 

No ano de 1992, em que globalmente quase todos os sectores apresentam urn 

agravamento da TUCP em relacao ao ano de 1990, continuam a destacar-se por niveis 

de utilizacao mais elevados os sectores da Industria do Papel e Artes Graficas, 

Construcao de Material de Transporte e Fabricacao de Instrumentos Profissionais e 

Cientificos44 e ainda os sectores Fabricayao de Mobiliario e Fabricacao de 

Porcelana.(Grafico 13- V t 5 

40 
A analise da evolwrao reportar-se-a geralmente ao periodo 1987-1993, cujos valores foram disponibilizados pelo INE a urn nivel mais 

desagregado. Esse periodo inclui tambem os anos abrangidos pelo ICPIA • 
41 

Os dados da TUCP sao publicados pelo INE a urn nivel de desagrega~o maximo de tres digitos, num oonjunto de 28 sectores. Foram 
disponibilizados dados nao publicados do ICIT - INE a quatro digitos da CAE ( total de 75 sedores). Os valores anuais silo obtidos · 
como a media simples dos 4 trimestres desse ano. Dutra medida usada e a TUCP media anual tomando como refer&.cia o 2°,3° e 4° 
trimestre de urn ano e o primeiro trimestre do ano seguintes. Este desfasamento e efectuado porque o valor da TUCP e inauirido em 
relacjio ao trimestre anterior ao inquerito oonforme assinalado no Capitulo Ill, logo, o primeiro inquerito de urn ano (Janeiro ) inclui a 
taxa de utiliza~o da capacidade produtiva do ultimo trimestre do ano anterior. 
4" 
- Sectores da CAE: 353,372 e 313. 

43 
Sectores da CAE: 312, 322, 341, 342, 384, 385. 

44 
CAE 384/385. 

45 
CAE 332 e 361. 
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Independentemente da TUCP da industria transformadora a nivel agregado, 

existem sectores que sistematicamente apresentam valores elevados e outros que 

apresentam valores baixos no periodo de 1987 a 1992, o que sugere a presenya de 

causas sectoriais especificas para o nivel de utilizayao da capacidade especificas da 

utilizayao da capacidade produtiva (Gnifico 14a)- V e Gratico 14b)- V). 

Exibiram valores superiores a 80% em todo este periodo os sectores de Ediyao e 

Artes Graticas e de Construyao de Material de Transporte. Outros sectores raramente 

ultrapassam o limiar dos 80% no periodo em anil.lise: Alimentayao, Fabricayao de 

Produtos Quimicos Industriais e Fabricayao de Produtos Metillicos.46 Os sectores que se 

destacam por baixos niveis de utilizacao estao associados a produyao de bens de 

consumo (Alimentares e Bebidas), ou de bens intermedios como o da Refinayao de 

Petr6leo que se encontra estruturalmente sobredimensionado e Industrias Basicas de 

Metais nao Ferrosos, em reestruturayao. 

Nos valores medios anuais destacam-se como sectores com maior nivel de 

utilizacao OS dos T exteis, Artes Graficas e Publicayoes, ConstruyaO e Material de 

Transporte. 47Com menor nivel medio de utilizayao, os sectores a destacar sao os 

Alimentar, Industria Quimica e Produtos Nao Electricos. 48 

Confrontando os valores de 1992 com os de 1990 verifica-se que nao existem 

variayoes intersectoriais significativas quanto a TUCP o que pode reflectir urn peso 

importante das causas sectoriais de subutilizayao. Comparando os valores daqueles dois 

anos verifica-se que houve urn agravamento da subutilizayao na maior parte dos 

46 
Sectores da CAE: 311. 351, 381. 

47 
Respectivamente os seaores 321, 342 e 384 da CAE. 

48 
Respectivamente os sedores 311. 351 e 381 da CAE. 
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sectores49 destacando-se quatro sectores com melhores performances (TVCP igual ou 

superior a 90%): Fabrica~ao de Instrumentos Profissionais e Cientificos, Industria do 

Papel, Constru~ao de Material de Transporte e Artes Graficas e Edicao de Publicacoes50 

(Grafico 12 - V). 

V.2.1.5. Utiliza~io da capacidade produtiva na industria transformadora - Sector 

Alimentar1 

A taxa de utiliza~ao no sector alimentar2 assume geralmente valores baixos e com 

pequenas oscila~oes (Grafico 15 - V), raramente ultrapassando os 75% embora essa 

regularidade nao se verifique em todos os subsectores que o constituem (Gnificq 16a)

V- a Grafico 16j)- V), o que ilustrar a importancia da analise desagregada do fen6meno. 

Este ultimo facto resulta de flutua~oes sazonais dos sectores a montante, afectados 

entre outros factores pelo calendario das colheitas, embora este aspecto tenha vindo 

progressivamente a perder importancia devido ao progresso tecnol6gico ocorrido nos 

processos desenvolvimento de novas variedades de produtos, da conserva~ao pelo fiio e 

por outros metodos. 53 

A amplitude das oscila~oes infra-anuais acentuou-se desde 1990 na maioria dos 

subsectores alimentares possivelmente devido ao aumento da concorrencia externa. 54 

49 
0 ICPIA efectuado em 1993 em algumas das questOc:s reportava-se aos tres anos anteriores e portanto ao periodo aqui em analise 

atraves do ICIT-INE. 
50 

Respectivamente os sectores 385,341, 384 e 342 da CAE. 
51 

Conforme o nivel de desagrega~o, quatro ou seis digitos, o sector alimentar (311) inclui 9 ou 18 subsedores. Os dados Estatisticas . 
Industriais (1973 a 1988) consideram apenas 14 sectores para urn nivel de desagrega~o de seis digitos. 
52 

Salvo indica~o em c:ontrario, considera-se Sector Alimentar o sector 311 da CAE, ou seja, exclui-se a Alimenta~o para animais 
(sector 312 da CAE). 
53 

0 desenvolvimentos dos processos de oonserva~o, um dos vectores fimdamentais de inova~o na indUstria alimentar ( Clark, J. 
(1984); Essa tendencia foi assinalada em diva-sos oootaaos directos com as empresas, quando das Entrevistas que antecederam o ICPIA 
54 

Deve assinalar-se que a fiabilidade da informa~o sobre comeccio extemo nos anos considerados, em virtude das alta-a._oes na 
metodologia de recoDta da informa~o ( antes da aboli~o das frooteiras atraves dos Boletins de Registo das Importa,.oes (BRI) e do 
Boletim de Registo das Exporta~ (BRE) e relativamente fraca. . 
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No periodo em analise os subsectores que exibiram maior instabilidade na TUCP 

foram os das Conservas de Legumes e de Peixe, ambos fortemente dependentes da 

procura extema. Os subsectores que tiveram menores flutua~oes foram os de Oleos e 

Azeite e de Panifica~ao e A~ucar, que produzem bens essenciais de largo consumo, 

orientados quase exclusivamente para o mercado intemo, e com ainda fraca concorrencia 

extema.55 

Sao varias as razoes porque a industria alimentar de urn modo geral nao e afectada 

com tanta intensidade pelas situa~oes de recessao e portanto tende a no conjunto ou na 

maior parte dos subsectores a apresentar flutua~oes menos influenciadas pela conjuntura 

econ6mica global. Produz bens de primeira necessidade, as novas tecnologias tern 

possibilitado o alargamento do mercado e a propria procura tern vindo a modificar-se no 

sentido da adop~ao de novos produtos menos dependentes do ciclo de colheitas. 

0 Ouadro 10 - V resume para o conjunto dos diferentes subsectores alimentares a 

evolu~ao da TUCP, sendo que alguns dos resultados vao ao encontro dos obtidos pelo 

ICPIA e analisados no capitulo anterior. 56 

A insuficiencia do eguipamento como obstaculo a produ~ao e por vezes 

coincidente, no caso de alguns subsectores alimentares, com baixos niveis de utiliza~ao 

da capacidade produtiva (Grafico 17a)- V a Grafico 17t)- V), como eo caso do sector 

das Carnes que no periodo 1990/1991 teve mais de 40% dos estabelecimentos com 

obstaculos a produ~ao impostos pelo equipamento e simultaneamente apresentou uma 

TUCP entre 60% e 80% o que pode resultar de urn desajustamento qualitativo entre a 

procura dirigida as empresas e a oferta potencial dada pela capacidade produtiva. A 

evolu~ao dos dois indicadores mostra mais uma vez a importancia da analise 

55 
Actuahnente a importa~o de produtos de panifica~o congelados toma tambem aquele sector aberto a concorrencia extema. 

56 
Por ex~lo, a degrada~o da situa~o no sector 6e a regularidade de oscila9Des no sector 2 ( Ladicinios). 
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desagregada, ja que globalmente a correla~ao entre a TUCP e o equipamento insuficiente 

face a procura e elevada (Ouadro 2 - Y). 

V.~. Avalia~io directa e indirecta da utiliza~io da capacidade produtiva; o caso da 

industria transformadora portuguesa 

Neste ponto procede-se a urn breve ensaio exemplificativo para a economia 

portuguesa (industria transformadora) da aplica~ao do Metodo da escola de Wharton ou 

metodo dos picos de produ~ao e do Metodo do Coeficiente Capital Produto. A 

disponibilidade de informa~ao, em particular sobre o stock de capital limitou as 

possibilidades de aplica~ao dos metodos antes expostos no Capitulo m. 

Os valores da Taxa de Utiliza~ao da Capacidade Produtiva (TUCP) para o periodo 

de 1966 a 1997 obtidos directamente, atraves dos inqueritos de conjuntura sao 

apresentados no Ouadro 5- V. 

A aplica~ao do metodo da escola de Wharton ou dos ptcos foi efectuada 

representando o indice de Produ~ao Industrial e assinalando no grafico os pontos de 

maximo relativo (Grafico 19a)- V e Grafico 19b)- Y). Em seguida os valores maximos 

assinalados foram unidos por segmentos de recta o que permitiu determinar os valores da 

produ~ao potencial ao Iongo da envolvente. 0 quociente entre os valores observados e 

os valores assim estimados permitiu calcular o nivel de subutiliza~ao (Ouadro .12- Y). 
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Para a apli~io do Metodo do Coe:ficiente Capital Produto foi adoptada a serie do 

capital :fisico da industria transformadora estimada por dois processos. 57 Calculadas as 

equa~oes na forma (Y /K) = a - J3t (Quadro 13 - V ) a representa~io gnifica permitiu 

especi:ficar a recta de plena capacidade 58(Grafico 20 - V). Pela rela~io entre os valores 

observados e os valores potenciais estimados foi construida uma serie para o nivel de 

utiliza~io (Quadro 12- V ). 

Os resultados para a taxa de utilizas;io obtidos pelas tres metodologias sugere as 

seguintes conclusoes: 

Existem algumas semelhan~as entre as series estimadas por diversos metodos, 

senio em termos absolutos pelo menos em termos de tendencia. Os valores maximos e 

minimos calculados por diferentes metodos nio coincidem. (Quadro 13- V) 

Os valores obtidos a partir de uma das series de capital59apresenta menores 

oscila~oes que a outra, tendo urn maximo em 1960, uma quebra em 1967 a que se segue 

ate 1973 urn periodo onde a utiliza~io oscila entre 91% e 95%. De assinalar a quebra em 

1973 que e no caso das estimativas baseadas na outra serie do capital corresponde a urn 

ano de maximo relativo ou pico de produ~io.60 A quebra brusca em 1974 com ligeira 

retoma em 1976 embora coincidindo com os valores dos outros metodos nada prova 

quanto a qualidade da metodologia, uma vez que o metodo do coe:ficiente capital 

produto nio se ajusta a periodos de transforma~oes estruturais. 

57 Ern Oliveira, V. e Santos, A (1977) estimativas para o periodo 1947 a 1974. Ern Santos, E. (1984) estimativas para o periodo 1953 
a 1981. 
58 

Analiticammte a recta que tern identica inclina~o a da tendencia e que esta mais afastada para cima dos valores observados e a que 
passa pelo paJto (I ;0,806) 
59 

Oliveira, V. e Santos, A (1997). 
60 Santos, E. (1984). 
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A evolu~ao da utiliza~ao da capacidade corresponde as tendencias conjunturais 

conhecidas por outros indicadores, crise em 1967/1968, expansao em 1972/1973, quebra 

brusca em 1974 e 1975. 

Os resultados parecem justificar a aceita~ao de metodo directo e ate para a nao 

necessidade de aplica~ao de metodos mais elaborados para determinar a evolu~ao da 

capacidade. Quanto ao nivel de capacidade, os resultados sao diferentes para cada urn 

dos metodos 

As causas da aparente sub-avalia~ao do grau de utiliza~ao por parte dos 

empresarios quando questionados pelos inqueritos de conjuntura, possivelmente nao 

derivam de visoes mais pessimistas da realidade mas antes das tecnicas adoptadas pelos 

metodos indirectos terem subjacentes a concep~oes de que o optimo ocorre uma ou 

varias vezes e assim todos os valores da utiliza~ao se apresentam mais elevados. 

0 desfasamento relativo na evolu~ao das tres variaveis, entre as quais existem 

elevadas correla~oes61 pode justificar-se pelo facto de urn aumento da procura poder ter 

como consequencia, numa primeira fase, a eleva~ao do nivel de utiliza~ao da capacidade 

produtiva e da produ~ao, e apenas numa fase posterior, quando o crescimento da 

procura se revela persistente, repercutir-se no aumento do nivel do emprego. 

De urn modo geral os valores obtidos pelos metodos indirectos ensaiados para o 

caso portugues conduzem a valores mais elevados dos niveis de utiliza~ao da capacidade 

quando comparados com os dos inquerito directos, o que alias acontece com estima~oes 

efectuadas para outros paises e ramos da industria transformadora. 62 

61 
Quadro 14- v 0 

62 Klein. L. e Preston, R (1967), Christiano, L. (1981) e Almeida, J. (1972). 
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V.4. Interac~io entre o nivel de emprego e o nivel de utiliza~io da capacidade 

produtiva; Rela~oes de Okun - o caso portugues 

Algumas das rela~oes de Okun antes apresentadas63irao ser seguidamente avaliadas 

para o caso portugues, em particular tres delas: a associa~ao entre a evolu~ao do 

produto e do desemprego, a explica9ao do desemprego pelo excesso de capacidade 

produtiva e a Curva de Okun. 

V.4.1. Evolu~io do produto e do emprego 

A evolu~ao do produto e a taxa de desemprego (Gnifico 21a)- V) e da produ~ao 

industrial e da taxa de desemprego ( Gnifico 21 b) - V) exibem o senti do da tendencia 

esperado, assim como a taxa de utiliza9ao da capacidade produtiva (TU CP) e o in dice 

de Produ9ao Industrial (IPI) estao associados (Quadro 14 - V).64 A evolu9ao conjunta 

destes dois fen6menos (TUCP e IPI) com a taxa de desemprego permite concluir que as 

varia9oes no desemprego ocorrem com urn desfasamento de cerca de dois trimestres em 

rela9ao ao indice de produ9ao industrial, e de quatro trimestres em rela9ao a taxa de 

utiliza9ao da capacidade produtiva65
, parecendo existir no fim da decada de 80 urn maior 

atraso na resposta do desemprego ao aumento do nivel de produ9ao. 

0 desfasamento relativo na evolu9ao das tres variaveis, entre as quais existem 

elevadas correla~oes, pode justificar-se pelo facto de urn aumento da procura poder ter 

como consequencia, em primeiro Iugar o aumento do nivel de utiliza9ao da capacidade 

63 
Capitulo I. 

64 
0 metodo de avalia~o da capacidade produtiva designado por metodo da Escola de Wharton apresartado no Capitulo III, baseia-se 

na evolu~o do indice de produ~o industrial. 
65 

A Taxa de Utiliza~o da Capacidade Produtiva cfUCP) refer~>Se ao trimestre anterior aquele em que e realizado o inquerito ICIT. 
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produtiva e da produ~o, e apenas numa fase posterior, quando o crescimento da 

procura se revela persistente, repercutir-se no aumento do emprego. 

A analise da evolu~ao conjunta do indice de Produ~ao Industrial, da Taxa de 

Desemprego e da Taxa de Utiliza~ao da ~apacidade Produtiva permite identificar urn 

padrao de retoma econ6mica em que o primeiro acrescimo ocorre na TUCP. passados 

cerca de dois meses ja sao nitidos os sinais de subida na produs;ao industrial. mas apenas 

decorridos mais dois meses a taxa de desemprego comes;a a diminuir. Ou seja, urn 

choque positivo na procura que estimule a produ~ao industrial nacional pode apenas 

gerar efeitos de abrandamento do desemprego global passados cerca de quatro ou cinco 

trimestres. 0 padrao de retoma antes descrito, e que se manifestou nos anos em ·analise, 

podera noutros periodos revelar-se inadequado devido nomeadamente a modificayoes no 

limiar de emprego em rel~ao ao crescimento. 66 

V.4.2. Desemprego e utilizaf;io da capacidade produtiva 

A evoluyao conjunta da taxa de utilizayao da capacidade produtiva (TUCP) e da 

Taxa de Desemprego (TD )67 ilustra a associayao inversa existente entre os do is 

fen6menos, bern como urn atraso na reduyao da taxa de desemprego ap6s uma retoma 

do nivel de utilizayao da capacidade produtiva (Graficos 22a) - V, . Graficos 22b) - V 

Graficos 22c) - V). 

A causa desse desfasamento pode ser a existencia, no momento da retoma68
, de 

reservas estrategicas de mao de obra no sistema produtivo ou o facto de so urn nivel 

elevado e sustentado de utiliza~ao da capacidade produtiva induzir as empresas a admitir 

66 
Define-se limiar de emprego em rela~o ao aescimento como a pen:entagem a partir da qual a taxa de aescimento do Pffi induz um 

crescimento do emprego. CEE (1993), p.53. 
67 

A Taxa de Utiliza~o da Capacidade Produtiva (TUCP) com base no lnquerito de Conjuntura a IndUstria Transfonnadora (ICIT) -
INE e a Taxa de Desemprego (TD) com base no lnqw!rito ao Efillrego (IE)-INE. 
68 

No periodo analisado, os anos 1985/1986. 
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mais pessoal. Analogamente, uma situa9ao de descida do nivel de utiliza9ao da 

capacidade produtiva pode nao ser acompanhada de imediato pela dispensa de pessoal 

eventualmente tornado excedentario, porque a dispensa, tal como a admissao, envolve 

custos. 

Relacionando o excesso de capacidade (EC), avaliado a partir da taxa de utiliza9ao 

da capacidade produtiva69com as taxas de desemprego de curta dura9ao (tdcd),70de 

longa dura9ao ( tdld) e global (TD ), conclui-se que aquela que exibiu maior associa9ao 

como excesso de capacidade foi a taxa de desemprego de Ionga dura9ao (Gnifico 23a)

V), em particular se for efectuado urn desfasamento de 4 trimestres no excesso de 

capacidade71 em rela9ao a taxa de desemprego (Grati.co 23b)-V). 

0 facto da taxa de desemprego de Iongo prazo apresentar uma associa9ao positiva 

mais forte com o excesso de capacidade do que a taxa de desemprego de curto prazo, 

permite questionar as taxas de utiliza~ao da capacidade enquanto indicadores meramente 

conjunturais. Esta associa9ao com o desemprego de Iongo prazo pode ser consequencia 

da avalia9ao do nivel de utilizayao por parte dos empresarios inquiridos atraves do ICIT 

se ir progressivamente adaptando ao que e designado por "nivel normal de produ9ao" e 

por isso os valores da TUCP assinalados nao traduzirem apenas as flutua~oes 

conjunturais, porque o proprio padrao de utiliza9ao normal vai sendo rede:finido. 72 

Uma analise seccional para a Uniao Europeia mostra similarmente que a associa9ao 

entre a utiliza~ao da capacidade e o peso do desemprego de Ionga dura~ao e ate superior 

69 
Excesso de capacidade calculada como ( l 00-TUCP). 

70 
Os desempregados de curta dura9iio (DCD) correspondem aos individuos que procuram novo emprego ou o primeiro emprego h3 

menos de um ano e os de longa dura9iio (DLD) oorrespondem aos individuos que procuram novo emprego ou o primeiro emprego h3 um 
anooumais. 
71 

A avalia9iio da TUCP reporta-se aos tres meses anteriores ao inquerito ICIT, pelo que o desfasamento de reao;:ilo sera ligeiramente 
superior. 
71 

No Capitulo III foram analisados os conceitos de utillza~o da capacidade produtiva presentes nos inqueritos efeauados jwrto das 
empresas. 
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a verificada entre a taxa de utiliza9ao da capacidade produtiva industrial e a taxa de 

desemprego global. 73 

A representa~ao conjunta da taxa de desemprego em senti do lato ( tdsl} e da taxa 

de utiliza~o da capacidade produtiva (TUCP) para o periodo 1983-1989 (Gnifico 24 -

Y) permite identificar dois tipos de situa~ao: valores para a TUCP inferiores a 77,5% 

acompanhados por uma taxa de desemprego maior que 9% (II quadrante) e uma taxa de 

utiliza~ao igual ou superior a 80% acompanhada de uma taxa de desemprego inferior a 

9%. Para o periodo analisado podem assim identificar-se dois valores para a TUCP, 

77,5% e 80%, associados respectivamente a situa~oes de recessao e de expansao. A 

ausencia de qualquer observa~ao nos quadrantes I e III ilustra a associa~ao negativa e · 

nao linear entre as duas variaveis. 

Duas questoes previas devem ser destacadas quanto a aplica~ao das diversas 

versoes da rela~ao de Okun. Em primeiro Iugar, as rela~oes que se estabelecem com a 

taxa de utiliza~ao da capacidade produtiva ou com o excesso de capacidade 74 tend em a 

apresentar-se como nao lineares, em virtude do valor assumido por aquelas grandezas 

oscilar entre determinados intervalos. 

Urn segundo aspecto refere-se a compara~ao entre o excesso de capacidade 

ocorrido na industria transformadora e a taxa de desemprego global da economia, que 

pressupoe que a taxa de utiliza~ao daquele sector de actividade reflecte a taxa de 

utiliza~ao do conjunto da economia, procedimento que tern sido adoptado noutros 

estudos75 e se justifica, por o sector industrial ser aquele que maior numero de postos de 

73 
Quadro 8 - V. 0 modelo estimado para 1993 com base nos va1ores de 11 paises europeus produziu os seguintes resuhados: PDLD = 

304,862 - 3,4 TIJCP.;R2 = 0,51;R2=0,46. 0 gJUpO de 11 paises europeus considmldos, nao inclui Portugal. Valores dos parimetros t: 
85,47 e 1,1074. PDLD =Percattagem dos desempregados de Ionga dura9io no total dos desempregados. 

74 
Excesso de capacidade (EC) ou Margent de Capacidade, EC=(100- TIJCP). 

75 
Taddei,D. (1991); Tatom, J.A (1981) e objecto de critica por Y ou,J.K. (1981),p.181. 
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trabalho tern eliminado. No caso portugues, o facto de apenas seis subsectores industriais 

contribuirem com cerca de 40% dos desempregados que procuram novo emprego no 

periodo de 1983 a 1989 ilustra o papel fundamental do sector secundario na economia 

portuguesa enquanto gerador de desemprego. 

Uma das rela~oes estimadas originalmente por Okun76 inclui a taxa natural de 

desemprego (iif7que considerou ser de 4%. Esta e uma grandeza cujas metodologias de 

avalia~ao se apresentam complexas e de discutivel fiabilidade, embora exista algum 

consenso quanto ao facto de ter vindo a assumir val ores crescentes 78 apresentando a taxa 

de desemprego natural dos EUA geralmente valores inferiores a taxa de desemprego dos 

paises europeus, em resultado das caracteristicas especificas de cada urn desses mercados 

de trabalho. 79 

A tendencia para a taxa de desemprego natural aumentar, em particular nas 

economias europeias, e associada ao fenomeno da histerese que pretende explicar 

porque e que periodos persistentes de desemprego conjuntural elevado levam ao 

aumento da taxa natural de desemprego.800s subsidios de desemprego, o 

desencorajamento dos desempregados e a opiniao desfavoravel por parte dos 

empregadores quanto as aptidoes pessoais e profissionais de individuos que permanecem 

desempregados durante longos periodos sao algumas das possiveis causas deste 

76 
Y*= Y [I +a( u- ii) ]. Oktm, A (1962). . 

77 
A taxa de desemprego natural e defmida frequenternente como a NAIRU. (Non accelerating Info:ltionary Rate of Unemployment), ou . 

s«ia. a taxa de desemprego que ocorre quando a economia est3 ao nivel do PIB potencial ou ern pleno emprego. Lipsey, R.G. e outros 
(1993). p.468. No Capitulo I. esteaspeao foija referido. 
78 

Staiger, D., Watson, M. W. e Stock. J.H. (1996) discutern divenos metodos de avalia~o da NAIRU. 

'
9 

A taxa de desemprego natural nos EVA foi estimada ern 4% para a decada de 60, 6% para a decada de 80 e 5 a 5,5% para os anos 90. 
DombusdL R. e Fischer,S. (1994), p.510.Com urn intervalo de confian~ de 95% os valores da NAIRU oscilam entre 5,1% e 7,7% 
segtmdo Straiger, D. e outros (1996). Para os paises europeus a taxa de desemprego natural estimada tern sido 4,2% para os anos 70 e 
cerca de IO%para a decada de 80.Dombusch, R. e Fischer,S. (1994), p.512. 
80 

Blanchard. 0. e Summers. L. (1986). 0 desemprego estrutural resuharia ern parte da persistencia no Iongo prazo dos impaaos 
conjtmturais negativos exercidos sobre o emprego. 
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fenomeno de histerese.81 Considerando que em media, a economia se encontra ao nivel 

do produto potencial82 e associando-se este a taxa de desemprego natural, resulta que 

o produto potencial se encontra possivelmente ligado a niveis de desemprego natural 

crescentes. 

Para ultrapassar as dificuldades de avalia~ao da taxa de desemprego natural e da 

produ~ao potencial, no caso portugues, 83transformou-se a rela~ao de Okun original 

(Y*=Y[1+a(u-ii)]), dividindo-a por Y*, passando a designar por TUCP o quociente 

(YN*) e considerando a taxa de desemprego U = (u-ii): 

(1 00- TUCP) 1 
U = a( TUCP) = a (1 00- TUCP) I TUCP 

Esta rela~ao de Okun transformada foi estimada com base nas observa96es para 

Portugal da taxa de desemprego global e da TUCP do sector industrial transformador, 

tomando os valores desfasados de 4 trimestres para a TUCP (Ouadro 15 - V- linha. 1).84 

Os resultados obtidos (1/a = 29,57; a = 0,0338) mostram como a rela£ao de Okun 

original nao s6 se adegua ao caso portugues como o parametro estimado assume urn 

valor proximo do estimado por Okun para os EUA que foi de 0.032. 

A aplica9ao da rela9ao de Okun aos dados portugueses, tal como foi estimada para 

os EUA por Okun (atribuindo ao parametro a o valor 0,032 e sem efectuar qualquer tipo 

de desfasamento das variaveis ), revela que os val ores assim estimados se encontram 

pr6ximos dos valores observados (Grafico 25- Y). 

81 
0 abate do capital (capital scrapping) conjuntamente como efeit.o inside/outside eo desemprego do Iongo prazo silo mecanismos 

causadores da histerese. Em Cacbuc(l993), Henin, P·Y. (1993) e Henin, P-Y e Jobert (1993) silo propostas maodologias de avalia~o 
da histerese. 
82 

Dornbusch, R. e Fischer, S. (1994), p.481. 
83 

Uma avalia~o da NAIRU e do produto potencial para Portugal eooootra-se em Marques, C.R. (1990). 
84 

0 desfasameoto de 4 trimestres no caso portugues foi, de entre os eosaiados, o que conduziu a melhores resultados. Ouadro IS - V. 
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Verifica-se assirn que para o caso portugues e no periodo considerado, enquanto 

que o trade off entre inflayao/evoluyao dos salarios nominais e desemprego representado 

pela Curva de Phillips nao revela estabilidade, 85a . associayao entre excesso de 

capacidade e desemprego (uma das formas de apresentar a relayao de Okun) exibe uma 

elevada estabilidade. Aparentemente, os resultados anteriores sao contradit6rios, uma 

vez que a Rela¥ao de Okun e a Curva de Phillips podem ser interpretadas como a dupla 

raiz da curva de oferta agregada. 86Esta aderencia da relayao de Okun original a realidade 

portuguesa contrariamente ao que ocorre com a curva de Phillips nao aumentada das 

expectativas, podeni resultar de os salarios e dos pre¥OS reflectirem de forma muito 

imperfeita as situa¥5es de deseguilibrio nos dois mercados. 87 

Alguns dos resultados das estimayoes para os modelos descritivos da relayao entre 

do desemprego e excesso da capacidade produtiva ou taxa de utilizayao da capacidade 

produtiva encontram-se sumariados no Quadro 15 - V. Os modelos que melhor se 

ajustam aos valores globais do desemprego e a taxa de desemprego de Iongo prazo 

consideram urn lag de guatro trimestres entre a taxa de utilizayao da capacidade 

produtiva ( avaliada atraves de EC) e a taxa de desemprego. 88 Do is dos modelos 

estimados foram: 

-2 
u = -4,97 + 0,61 ECt-4; R =0,93. 

TDLD = -1 57+ 0 16 EC 4· R 2 =0 9689 
' , t- , , 

85 Curva de Phillips nao aumentada das expeaativas em Santos, J. e outros (1994), p.l94. Analise da Curva de Phillips para Portugal· 
em Farto. M. (1995). 
86 

Prachowny, M.F. (1993), p.331. 
87 

A irnportancia da concerta~o social no fimcionamento do mercado de trabalho em Portugal tern sido particularmente irnportante nos 
tihimos anos. Ministerio das Finan~- GE (1993). 
88 

Linhas 3 e 4 do Quadro 15- V. 
89 u = Taxa de Desemprego; TDLD = Taxa de Desemprego de Longa Dura~o; EC = Margent de Capacidade ou Excesso de 
Capacidade(IOO-TUCP);TUCP =Taxa de Utiliza~o da Capacidade Produt.iva. 
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Independentemente da qualidade estatistica das estimativas, assinale-se que o 

termo independente e nulo o que pode ser interpretado como a ocorrencia de sobre 

emprego, caso a capacidade se encontrasse 100% utilizada. 

0 Gra.fico 26 - V representa os valores observados ( sem alisamento) e os val ores 

estimados segundo o primeiro modelo anteriormente apresentado. A explicayao para o 

desfasamento temporal entre a retoma do nivel de utilizas;ao da capacidade produtiva e a 

queda da taxa de desemprego e multipla. Partindo-se de uma situayaO em que a 

utilizayao da capacidade produtiva e reduzida, e portanto a margem de capacidade ou 

excesso de capacidade e elevada, e possivel aumentar a produyao no curto prazo sem 

necessidade de alterayoes significativas no equipamento e no pessoal empregue. Em 

relayao ao pessoal, podem tambem ocorrer fen6menos de reserva estrategica de mao 

de obra por parte das empresas, donde resulta que apenas a persistencia ao Iongo de 

alguns trimestres de urn nivel elevado de utilizayao induzini aquelas a efectuar admissoes 

de pessoal. 

A relayao de Okun sob a forma .t1U = C +a ..dq foi estimada para Portugal com as 

observayoes da taxa de utilizayao, com e sem valores desfasados~ o modelo que 

apresentou melhor qualidade, embora fraca, foi neste caso obtido com as variaveis sem 

desfasamento: VARTD =- 0,074 + 0,33 VAREXC; If= 0,25 e R 2=0,22. 

0 parametro a que associa os do is fen6menos ( variayao da taxa de desemprego -

v'ARTD e a variayao no excesso de capacidade -VAREXC) significa que urn aumento 

unitario do excesso de capacidade corresponderia a uma variayao de 33% na tax~ de 

desemprego. Estas estimativas encontradas para Portugal sao identicas as obtidas por · 

Knoester para os EU A no periodo de 1960-1980 e 1960-1970 e para o Reino Unido no 
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periodo 1970-1980.90 A similitude de resultados pode significar que o funcionamento do 

rnercado de trabalho portugues quanto a flexibilidade de ajustarnento as flutuayoes de 

actividade apresenta maior proxirnidade com o mercado norte americano do que com o 

rnercado de alguns paises europeus. Note-se que no caso dos paises europeus analisados 

por Knoester (Rolanda, Reino Unido e Alemanha) a explica~ao chissica do desemprego 

atraves dos niveis salariais apresenta-se geralmente como mais adequada, enquanto que 

para os EUA era a explica~ao keynesian!!, representada atraves das variayoes no excesso 

de capacidade, que mais se destacava, em particular nos anos setenta e noventa. 

A representayao da Curva de Okun91 relativa a 1983-1995 (Figura 3- V) revela 

os seguintes periodos na evoluyao do desemprego em Portugal: a) de 1983 a 1986 a taxa 

de utilizayao foi aumentando acornpanhada por uma taxa de desemprego relativamente 

constante o que pode corresponder a uma modificayao na natureza do desemprego 

dirninuindo a parcela derivada da escassez de procura que predorninava no inicio do 

periodo; b) de 1987 a 1991 92 a taxa de desemprego foi dirninuindo acompanhada pela 

estabilidade ou decrescimo da taxa de utilizayao da capacidade produtiva o que pode 

reflectir uma reduyao significativa da parcela friccional e estrutural do desemprego que 

eventualmente foi suficiente para cornpensar possiveis aumentos do desemprego 

resultantes de escassez de procura; c) de 1992 a 1995 o aumento da taxa de desemprego 

e acompanhado por urn pequeno aumento do nivel de utilizayao da capacidade 

produtiva, que atinge niveis identicos ao ocorridos no periodo em que a taxa de 

desernprego alcanyOU OS valores mais baiXOS dos ultimos anos. 

90 
Knoester, A (1986), p. 660 a 663. 

91 Metodo1ogia proposta por Clark,J.A, Patei,C. e Soete (1987), p.99-118, apresentada no Capitulo I. Foram oonstruidas as curvas 
come sem valores desfasados (desfasamento de 4 trimestres) em virtude do tipo de associa~o anteriormente eooontrada. As rurvas 
obtidas com valores trimestrais e anuais apresentam-se mais esclarecedoras quando se tomam os valores da TIJCP desfasados. 
92 N~ que os dados de desemprego refereotes a 1992 nlio slio diredamente companiveis com os dos anos anteriores devido a 
modifica<r(ies na metodologia do lnquerito ao Ernprego. 
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Esta evoluyao nos ultimos anos pode traduzir urn desemprego que nao resulta do 

excesso de capacidade instalada (que nos anos anteriores se foi redimensionado face as 

novas condiyoes de mercado existentes) mas e acompanhada por uma reduyao na 

dimensao da capacidade produtiva, e em particular da capacidade industrial instalada, 

facto que alias e atestado atraves de outros indicadores. 93 

Resumindo, de 1983 a 1987 reduyao da parcela keynesiana do desemprego, 1987 a 

1991 reduyao da parcela friccional e estrutural do desemprego, 1992 a 1995 aumento-do 

93 
A evolu,.ao do indice de produ,.ao industrial e a evolu,.ao do V AB em muitos sedores industriais silo reveladores da atrofia de alguns 

sedores, oom evidartes consequencias no desemprego, em particular no desemprego de longa dura,.ao. 
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, desemprego estrutural com melhoria no uso da capacidade produtiva (possivelmente 

devido a reorganiza~ao e moderniza~ao do sistema produtivo industrial). 94 

V.4.3. Utiliza~ao da capacidade produtiva nos sectores com niveis de desemprego 

estrutural elevado 

Considerando o desemprego sectorial como sendo constituido pelos 

desempregados que procuram novo emprego cujo ultimo emprego foi nesse sector de 

actividade, segue-se a analise com maior detalhe de urn grupo de dez sectores95 onde o 

desemprego teve maior importancia, com o objectivo de indagar a existencia de 

associa~ao com a taxa de utiliza~ao da capacidade produtiva. Ou seja, se os sectores que 

mais desemprego geraram foram tambem os sectores em que a capacidade produtiva se 

encontrava mais subutilizada. 

Os resultados revelam que esses sectores apresentam uma media de TUCP no 

periodo de 1987 a 1992 por vezes bastante elevada (Grafico 27- V), Este facto pode ser 

causado por a dispensa de pessoal ser acompanhada de urn processo de moderniza~ao ou 

racionaliza~ao do sector de actividade ou das empresas que o integram, dando ou nao 

Iugar ao aumento da produ~ao potencial. 0 aumento da capacidade na industria tern sido 

acompanhado por redu~ao ou aumento menos que proporcional do emprego nesses 

sectores e as pr6prias perspectivas de cria~ao de postos de trabalho em situa~oes em que 

se preveem acrescimos da produ~ao raramente sao favoniveis. Assim, o desemprego 

pode ser gerado em sectores que apresentam taxas de utiliza~ao da capacidade elevadas 

em resultado de aumentos de eficiencia ou da redu~ao da capacidade produtiva global. 

94 
Existem outros metodos, tais como a proposta de Gagey, F, e outros(1988)e para operacionaliza~o dos conceitos de desemprego de 

Malinvaud, E, ( 1977) que pennitem investigar a natureza do desemprego, 
95 

Secton:s a tres digitos da CAE cujos valon:s sobre o desemprego possuem representatividade estatistica segundo o criterio do INE. 
Ouadro 16 - V. 
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As variayoes infta-anuais da TUCP, avaliadas pela diferenya entre os valores 

trimestrais maximo e minimo, nao se apresentam regulares ao Iongo do tempo e de urn 

modo geral, os sectores que apresentam niveis mais elevados de utilizayao da capacidade 

sao tambem os que possuem menores oscilayoes ao Iongo do ano (Gnifico 28- V). 

As oscilayoes infta-anuais dos viui.os sectores nao coincidem no tempo pois cada 

urn deles possui urn ciclo de utilizayao especifico ou e afectado por diferentes factores 

conjunturais ou entao pelos mesmos factores mas com diferente intensidade e 

desfasamento. Os periodos de ajustamento a choques de oferta e procura embora 

especificos ao nivel de sector anulam-se a nivel global, pelo que globalmente a TUCP 

apresenta grande estabilidade na respectiva evoluyao. 

Alguns sectores apresentam sistematicamente uma pequena amplitude na variayao 

da TUCP (inferior a 8 pontos percentuais): Industrias da Madeira, Artes gnificas, 

Fabricayao de Produtos Metalicos, Fabricayao de Maquinas e Construyao de Material de 

transporte. 96
. Essa maior estabilidade infta-anual pode resultar da natureza do sector por 

por exemplo, ligado ao consumo ou ao investimento. 

A amplitude de variayao assumiu valores superiores a 20% nos sectores Alimentos 

para Animais, Industrias Basicas de Ferro e Ayo, Refinarias de Petr6leo (em 1990) e 

Industrias das Bebidas (em 1992).97 Os sectores que apresentaram variayoes infra-anuais 

mais baixas (menores ou iguais a 5%), para os anos de 1990 e 1992 foram: Fabricayao 

de instrumentos profissionais e cientificos, Fabricayao de outros produtos quimicos, 

Artes graficas, e Fabricayao de Calyado. 98 

96
Sectores da CAE:- rev.1 331, 342, 381, 383 e 384. 

97 
Sedores da CAE: 312, 371,353 e313. 

98
Sectores da CAE: 385, 352, 342, 358, 389 e 324. 
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Os sectores que tiveram oscilayoes infra-anuais de TUCP mais elevadas no periodo 

1987-1992 foram: o Alimentar, a Fabricayao de outros Produtos Quimicos e Fabricayao 

de Maquinas nao Electricas. 99 

V.4.4.Crescimento e desemprego 

Analisam-se em seguida algumas relayoes de Okun baseadas em taxas de 

crescimento. Para Portugal, a taxa de crescimento do produto e a taxa de desemprego 

em sentido restrito100 apresentam tendencia simetrica embora a associayao entre as duas 

grandezas nao revele estabilidade, resultado que fica a dever-se, entre outros factores, a 
existencia de urn limiar de emprego da taxa de crescimento do produto. 

Analisando a relayao entre taxa de crescimento da economia e a variayao da taxa 

de desemprego (Grafico 30- V ), verifica-se que predominam as situayoes em que a urn 

crescimento do produto corresponde urn decrescimo da taxa de desemprego ( quadrante 

II) que taxas de crescimento do produto inferiores a 3% geralmente nao reduzem a taxa 

de desemprego, enquanto que para valores de crescimento do produto entre os 4% e os 

5 % a taxa de desemprego ou se manteve ou se reduziu por val ores inferiores a 1 ,5 %. 

Estes· resultados mostram urn comportamento diferente do mercado de trabalho 

consoante a taxa de crescimento do produto se situe acima ou abaixo de urn limiar da 

taxa de crescimento correspondente situado ao nivel dos 3%. Assim, quando o 

crescimento do produto foi inferior a 3 %, a taxa de desemprego continuou a aumentar 

ou diminuir ( embora numa percentagem inferior a 1%) e apenas quando o crescimento 

do produto ultrapaSSOU OS 3% anuais e que a taxa de desemprego diminuiu. 

99 
Sedores da CAE: 311, 352, 382. 

1 00 
Para o periodo aJ~~Sider.ido apmas existem publicadas taxas de desemprego em sentido restrito. A taxa de desemprego em sentido 

Jato deixou de ser consider-ada desde 199l.Inqucirito ao Emprego, INE. No Gr.ifico 29- V. representam-se as taxas em sentido restrito e 
em sentido Jato. 
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A intensidade em emprego do crescimento econ6mico, ou seja, a rela~ao entre a 

taxa de cria~ao de postos de trabalho e a taxa de crescimento de uma economia, pode ser 

avaliada por aquele limiar de emprego, que se define como a percentagem a partir da 

qual a taxa de crescimento do Pffi induz urn aumento do emprego101 foi no periodo de 

1980-1993 de 3% na nossa economia. 

0 crescimento global, e nomeadamente o crescimento industrial como gerador de 

desemprego ou como nao criador de emprego e tambem qualitativamente identificado 

atraves dos inqueritos de conjuntura, onde sao frequentes as opinioes dos empresarios 

que consideram perspectivas de aumento do produto e simultaneamente perspectivas de 

manutenyao ou reduyao do emprego da empresa (Graficos 3la) a 3Ii) - V) . Estes 

resultados destacam a importancia de uma analise mais desagregada dos fen6menos de 

criayao/destruiyao de emprego como foi efectuada por Okun em 1973. 

No periodo de 1980-1992 as taxas medias de desemprego e de crescimento do 

produto foram respectivamente de 6,8% e 2, 7% (Quadro 17 - V). Considerando o 

ultimo destes valores para 0 calculo do desvio da taxa de crescimento (v) em relayaO a 
media (v-y*) estimou-se a rela~ao ..1u=a (y-y*) (Quadro 15 - Y). 102A qualidade do 

modelo estimado e fraca e o parametro que associa o desvio do crescimento em rela~ao 

a tendencia de longo prazo e a variayao na taxa de desemprego possui o sinal esperado, 

embora em valor seja muito baixo em comparayao com os valores registados noutras 

economias. 103 

101 
CEE (1993), p.53. 

102 
Quadro 15 - V linha 10. Para a Fran~ o coeficiente de Olmn assim obtido foi de aproximadamente 113, ou seja, a um ponto 

percwtual de desvio conjuntural do produto gern-se 0,3% de desemprego suplementar. Henin, P-Y e Jobert (1993 ). 
103 

Quadro 15 - V, linha 10.Para Portugal os pariimdros estimados para a rela~o entre o desvio da taxa de crescimento efettiva do 
produto face a taxa de crescimento potencial e a taxa de desemprego s3o bastante diferentes dos obtidos para os EUA 
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V.4.5. An8.1ise sectorial da rela~io entre nivel de utiliza~io da capacidade 

produtiva e o desemprego 

A anil.lise da rela~ao entre o excesso de capacidade e o nivel de desemprego, por 

sector e efectuado indirectamente, por nao poderem ser definidas taxas de desemprego a 

nivel sectorial. 104 Serao estudados apenas I 0 subsectores industriais105 (3 digitos da CAE) 

que representam cerca de 80% da produ~ao total de industria transformadora 

portuguesa, pois apenas para essa dezena de sectores o INE considera existir 

representatividade estatistica no que conceme aos dados do Inquerito ao Emprego. 106 

As associa~oes testadas entre desemprego e taxa de utiliza£ao da capacidade a 

nivel sectorial foram as seguintes: a rela~ao entre a varia~ao do volume de emprego e 

varia~ao da taxa de utiliza~ao da capacidade produtiva (varia9oes em cadeia e 

hom6logas em val ores absolutos e em logaritmos ); e a rela9ao entre a incidencia do 

desemp~ego de curta e media dura9ao e a taxa de utiliza9ao da capacidade produtiva. Os 

resultados obtidos nao permitem concluir pela existencia de urn padrao estavel de 

associa9ao entre as variaveis consideradas. 107 

A TUCP apresenta pequenas oscila9oes trimestrais quando comparadas com as 

varia9oes do numero de desempregados, que sao maiores e bastante irregulares; 108 

contudo, os comportamentos das duas variaveis quando se tern apenas em considera9ao 

104 
A incidencia sectorial do desemprego, poderia ser avaliada aproximadamente como a rela~o entre o numero de desempregados il 

procura de novo emprego (DNE) e que anteriormente trabalhavam no seaor i (DNEj) em rela~o ao total de empregados no settor i 
(Li). Esta proxy exclui os desempregados a procura do primeiro emprego (DPE) e assume como hip6tese que a procura de novo emprego 
por parte de urn desempregado se efectua no seaor onde anteriormente exei-cia a actividade. 
105 

Secton:s a 3 digitos da CAE (Ouadro 16- V) No IPI (base 1970) oorrespondema 88%eno IPI (base 1980) a 8lo/o. 
106 

Ouadro 16- V. 
107 

Nos Grificos 32a) - V a 321)- V. apn:sentam-se os valon:s trimestrais das varia~ hom6logas do volume de emprego e da TUCP 
para alguns seaores da indUstria transformadora. No Ouadro 15 - V (linhas 8 e 9) encontram-se os n:sultados da rela~o para o sector 
alimentar (311- CAE) seleccionado pelo maodo stepwise. 0 mesmo maodo seleccionou ainda o modelo explicativo da varia~o no 
volume de emprego pelas varia~ homologas da TUCP para os seaores 322 (indUstria de vestwirio) e 342 (indUstria de artes 
grilficas ). 
108 

Todos os seaores registam essa diferenya de amplitude(Grificos 32a) a 32il - V A diswssao das difecenyas na amplitude de 
varia~o em Maddens (1991), p.82. 
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os aspectos qualitativos (acrescimo ou diminui~ao) sao os esperados, pois para a maioria 

dos sectores, como ja tinha sido constatado a nivel global, a urn acrescimo do 

desemprego corresponde urn decrescimo da TUCP e vice versa. No entanto, fen6menos 

como a reconversao tecnol6gica dos sectores podem explicar a coincidencia no mesmo 

periodo de aumentos do desemprego e elevat;:ao da taxa de utilizat;:ao da capacidade. Por 

exemplo, a falencia de empresas e uma das causas apontadas pelo Eurostat para a 

eleva~ao da taxa de utiliza~ao da capacidade produtiva no Reino Unido nos finais dos 

anos 80, o que ilustra como o nivel de utiliza~ao da capacidade produtiva nao pode ser 

dissociado da propria capacidade produtiva instalada. 109 

A importancia do desemprego de curta dura~ao no conjunto do desemprego110 por 

sectores de actividade, poderia estar associado a uma taxa de utiliza~ao menor, em 

virtude de se tratarem ambas de variaveis normalmente associadas a conjuntura. No 

entanto, a compara~ao entre a TUCP e a intensidade do desemprego de curta dura9ao 

revela fracas associa~oes na amilise sectorial. 111 

V. 4. EXPLICA<;AO DO Ni:vEL DE UTILIZA<;AO DA CAPACIDADE 

PRODUTIVA112 

V.4.1. Procura 

V.4.1.1. Industria Transformadora- Analise Global 

A questao da procura e respectiva influencia sobre o nivel de utiliza~ao da 

capacidade produtiva pode ser analisada com base no inquerito de conjuntura a industria 

transformadora atraves do estudo dos seguintes aspectos: a rela~ao entre a TUCP e a. 

109 
Eurostat (1993), p.49. 

110 
Quadro 18- V. 

111 
Gnificos 33a)- V a 331)- V. 

112 
A analise toorica dos factores explicativos do nivel de utilizayao da capacidade produtiva foi efectuada no Capitulo II. 



334 

procura prevista; a insu:ficiente procura como urn dos obstaculos a produ~ao; a avalia9ao 

da capacidade instalada face a procura prevista. 113 

A insuficiencia da procura nao s6 constitui a mais importante restricao quantitativa 

das empresas industriais portuguesas. como apresenta uma forte correla9ao com a taxa 

de utiliza9ao da capacidade produtiva (Quadro 2 - V e Grafico 34 - V). 

A capacidade mais que suficiente em rela9ao a procura prevista tern, como era 

esperado, urn comportamento paralelo ao da insuficiencia da procura como obstaculo a 
produ~ao. No entanto, a procura insuficiente enquanto obstaculo a produ9ao afecta uma 

percentagem mais elevada de empresas do que a capacidade produtiva excedentaria 

instalada face a produ~ao prevista. Este resultado pode significar que as empresas 

encontram formas de atenuar o impacto de urn choque de procura, fazendo variar a 

propria capacidade total, por exemplo, com modifica~oes no pessoal ao servi~o ou do 

tempo de trabalho. 

Para o periodo analisado, cerca de urn quarto das empresas possui excesso de 

capacidade em rela9ao a procura, o que e consistente com o facto da maior parte delas 

ter urn nivel normal de encomendas (78%) e urn nivel normal de stocks de produtos finais 

(73%). A informa~ao conjuntural disponivel aponta assim para uma grande importancia 

da insuficiencia de procura na explica~ao da subutiliza~ao da capacidade produtiva no 

conjunto do sector industrial transformador. 

V.4.1.2. Procura - Industrias Alimentares114 

A analise da procura e da taxa de utiliza~ao115, revela que na maior parte. dos 

subsectores a insuficiencia da procura evolui de modo simetrico e geralmente com maior 

113 
No Capitulo III foram apresentadas as possibilidades de amilise do nivel de utiliza~o com base nos inqueritos diredos. 

114 
Quadro 9- V. 
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amplitude que a TUCP.116 Tal como se tinha verificado para o conjunto do sector 

industrial, tambem para o sector alimentar se pode concluir pela grande importancia da 

explica~ao da subutiliza~ao atraves da insuficiencia de procura (Grafico 35 - V). 

A taxa de utiliza~ao da capacidade produtiva (TUCP) apresenta uma muito maior 

estabilidade quando comparada com a analise da produ~ao. Este resultado pode ser 

explicado pelas varia~oes de produ~ao serem conseguidas a custa de modifica~oes no 

ritmo de produ9ao para alem de modifica~oes na dura9ao de utiliza9ao dos factores. 

Observa-se ainda que as fortes varia~oes ocorridas em alguns subsectores, 

Contrastam com oscila~oes relativamente fracas ao nivel agregado sectorial (sector 

alimentar), quer na TUCP, quer no excesso de capacidade face a procura o que refor~a a 

ideia de que as analises a nivel muito agregado nao raramente ocultam aspectos 

importantes. 

0 sector dos Lacticinios destaca-se pela regularidade das oscila9oes. tal como ja 

tinha sido concluido na analise do ICPIA, ocorridas em ambas as variaveis, a denotar a 

natureza previsivel dos niveis de utiliza~ao naquele sector. 

Verifica-se ainda que nos sectores mais dependentes da procura extema 

registaram-se as maiores oscila9oes da TUCP e tambem apresentaram uma media de 

TUCP mais baixa (caso das Conservas de Frutos e das Conservas de Peixe). Este 

resultado pode ser devido aos sectores exportadores terem uma carteira de clientes mais 

concentrada de encomendas e se encontrarem dependentes de uma evolu~ao da procura 

com ciclos das economias clientes desfasados dos ciclos nacionais. 

115 
A procura avaliada pela variavel ''procura insuficiente". Ambas as variaveis se refenm aos tres meses precedentes a data do 

inquerito 
116 

Excepyao a este comportamento siio os seaores das Carnes, Moagem e Panificayao. Nesses tres casos, quando a procura diminui, 
aumenta a TIJCP, o que poder.i eventualmente sec explicado no caso dos dois uhimos seaores, por a capacidade produtiva se estar a 
reduzir, adequando-se assim a uma procura decrescente. 
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V.4.1.3. Subutiliza~io estrutural relacionada com a Fase do Cicio do produto Para 

alem das flutua~oes conjunturais da procura podem ocorrer insuficiencias estruturais da 

procura resultantes dos hens ou conjunto de hens produzidos se encontrarem numa fase 

terminal do respective ciclo de vida. 

Para se conhecer este aspecto e indispensavel efectuar uma analise mais detalhada, 

por produto, ja que, num mesmo sector (mesmo com a desagrega~ao de 4 digitos), 

podem produzir-se hens que se encontram em fases distintas do respective ciclo de vida. 

Para a determinayao da fase em que se encontra cada urn dos sectores 

alimentaresmcom vista a detectar causas estruturais de subutiliza~ao associadas ao ciclo 

de vida do produto poderia adoptar-se a seguinte metodologia: 

a) 0 ciclo de vida dos produtos alimentares analisado a nivel agregado pela 

evolw;ao do consumo aparente desse produto. 118J>ara os sectores em que exista 

informa~ao sobre o Consumo Aparente (em volume) representados os ciclos de produto. 

Para os restantes sectores os ciclos de produtos aproximar pela evoluyao da produyao. 

h 1) Com base nos resultados anteriores, poderiam classifica-se cada urn dos 

subsectores (uniprodutores) quanto a evoluyao dos produtos fundamentais nos seguintes 

tipos: 1 - ascensao rapida; 2 - ascensao lenta; 3 - estagna~ao; 4 - decrescimo Iento; 5 -

decrescimo rapido. 119 Outra classificayao poderia ser: Introdu~ao, Crescimento, 

Maturidade e Declinio. 120 

117 
Em Freeman, C. (1982) e Porter, M (1980) metodo1ogias ~ identifica~o da fase do ciclo em que se encontram as 

indUstriaslprodu9i)es. 0 uso da variavel vendas nlio e adequado no caso portugues devido a intensa con001'1"ertcia extema de produtqs 
alimentares, e em particular de produtos inovadores. 0 comportamento da procura intema dirigida a indUstria alimentar nacional foi 
durante este periodo muito afeaado pela concorrencia extema. embora a auantificacao desse fen6meno apresente alguns problemas de 
fiabilidade como e oficialmente reconhecido. Em anos rec:entes a designada a questiio dos bovinos contaminados com encefalopatia 
espongiforme mostrou a fragilidade da informa~o estatistica quanto a importa~o de produtos alimentares. Os dados disponiveis 
permitem no entanto afumar que as importa9i)es alimentares tern vindo a subir regularmente desde 1988. 
118 Jnforma~o disponivel para Portugal atraves das Balan~ Alimentares -INE. Os Inqueritos as Despesas Familiares tambem 
recolhem informa~o importante neste dominio. 
119 

Porter, M. (1980), p. 10. 
120 

Porter, M. (1980), p.158, Fig.8-1. 
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Na ausencia de informayao detalhada sobre o Consumo Aparente por produto, 

foram avaliadas as tendencias de produ£ao desde 1973 a 1988 reveladas pelo IPI nos 

diferentes sectores (Graficos 36a) - V a 36v)- V), e conjugada com as perspectivas 

conjunturais quanto a procura (SRE) entre 1987 e 1993 (Graficos 37a) - V a 37j). A 

conjugayao dos dois tipos de informayao permite trayar para cada urn dos subsectores 

alimentares a posiyao aproximada no ciclo evolutivo do sector (Quadro 3 ). 

SECTORES 

S1-CARNE 

S2-LEITE 

S3-
LEGUMES 

S4-PEIXE 

S5-0l..EOS 

S6-
MOAGEM 

S7-PANIFI. 

S8-A~UCAR 

S9-
CONFEIT. 

Quadro 2 - Sintese das Tendencias da Produ~io 
dos subsectores alimentares - 1973 - 1993 

TENDENCIA DA Picos de produ~o INDICE IPI 
PRODU~AO (1973 a 1988) DEPRODU~AO minimax 

SRE INDUSTRIAL valor 1988 
1987/1993 IPI 

(1) (2) (3) (4) 

~~ 1987 

71 350 

~ 1988 

71 500 

~ 1984 

~ 115 

~ 1973 

~ 80 

~ 1983 

71~ 220 

71 1987 

71 140 

~~ 1979 

71~ 80 

71 1979 

71~ 150 

~~ 1976 . 

~ 75 

Fonte: (Gr.ificos 36a)- V a 36v)- V) (Gr.ificos 37a)- V a 37j). 

0 Ouadro 2 resume as tendencias encontradas revela de urn modo geral as 

perspectivas dos empresarios para o periodo mais recente confirmam as tendencias 
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estruturais que se revelam desde o inicio da decada de 70, com excepyao dos sectores 

das Carnes e dos Lacticinios, que apresentando uma tendencia ascendeste durante os 

anos 70 e 80 se apresentam com piores conjunturas em anos mais recentes. 

Quadro 3- Tendencia de evolu~io dos sectores alimentares (1973-1988)e 
perspectivas de evolu~io (1987-1993) 

FASES Ascensiio Ascensiio Esta~ayao Deaescimo Deac!scirno 

nip ida leota Iento nipido 

Ladicinios Moagem Panificayao Confeitaria 

Tendfncia Carne Oleos A~car. Panificayao 

1973-1988 Consecvas de Peixe COIISeiVas de legumes 

Perspedivas de A~car Moagem Consecvas de Peixe Ladicinios Came 

evolu9iio COIISei'Vas de legumes Panificayao 

1987-1993 Oleos Confeitaria 

Fonte: Quadro 2. 

V.4.2. Dimensio, Concentra~io, Barreiras a Entrada e Economias de Escala 

A analise a tres digitos entre a taxa de utilizayao da capacidade produtiva e o grau 

de concentrayao121 nao evidencia uma associayao entre os dois fen6menos122 (Graficos 

38a) e b)- V). 123 

A relayao entre a concentrayao e a diversificayao de produtos na industria 

transformadora a tres digitos ajusta-se a urn comportamento emU, ou seja, os sectores 

que apresentam maior diversifica9ao da produ9ao sao os sectores com concentra9ao alta 

e baixa. Os sectores com concentra9ao media apresentam uma diversificayao menor da 

produyao e tambem uma taxa de utilizayao mais elevada (Grafico 39 - V). 124 

!:!! Concentras:lio avaliada pela peccentagem de estabelecimentos do escalao 3 (500 a 999 trabalhadores) no oonjunto dos 
estabelecimentos do settor. 
122 

Anos de 1990 e 1992. 
123 

Foramntirados da analiseos settores 312,313,314,353 e372. 
124 

Foram excluidos da analise tres digitos os settores 311,382,352,353 e 314. No caso dos settores com urn elevado nivel de 
publicidade embora com pouoos produtos pode considerar-se que a difecenciayao e elevada. 
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Os resultados obtidos podem ser interpretados de diferentes formas. Uma das 

explicayoes para o escaUio de concentra~ao medio possuir mais elevada utiliza~ao sera a 

de que nos sectores menos concentrados as empresas de menor dimensao aproveitam 

nichos de mercado, as empresas medias economias de escala e as grandes podem ganhar 

simultaneamente economias de variedade e economias de escala. Ou seja, enquanto que 

nos sectores mais concentrados o mesmo estabelecimento pode produzir diferentes 

produtos devido a escala de laborayao, nos sectores menos concentrados cada empresa 

produz diferentes produtos mas em pequena escala. 

Existem varias formas de avaliar a escala minima eficiente (EME) de uma 

unidade produtiva ou sector125em fimyao dos criterios de eficiencia adoptados e 

constituindo a disponibilidade de informayao uma restriyao importante do trabalho 

empirico neste dominio. Algumas metodologias avaliam indirectamente a eficiencia 

adoptando como dimensao ideal as escalas produtivas reveladas ou as tendencias 

manifestadas quanto a dimensao, partindo do pressuposto que OS estabelecimentos que 

nao possuam a dimensao ideal tenderao a ser eliminadas. Em suma, os estudos de 

sobrevivencia consideram que "se uma dimensao de estabelecimento/fabrica sobrevive 

durante muito tempo entao e eficiente" .126 As empresas podem assim sobreviver com 

custos identicos ou com diferentes custos e diferentes produto. 

Outra forma de avaliar a escala de produyao eficiente consiste em identificar o 

escalao de dimensao onde existe uma das seguintes caracteristicas: maior contribuiyao 

para a produyao total; maior taxa de crescimento; dimensao mais frequente (moda); 

dimensao mediana; ou a dimensao para que converge a dimensao media. 

125 
0 criteno de eficiencia (tecnico ou econOmico de curto ou de Iongo prazo) condiciona OS resuhados quanto a EME. Para 0 caso 

portugues Mata, J. (1993) adoptou para a m<todologia proposta por Lyons(I980). 
126 

Tirole (1989), p.48. Em d<tenninados contextos institucionais, como foi o caso do Condicionamento Industrial em Portugal, essa 
forma de avaliar e evidentemente desadequada. 
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Outro grupo de medidas associam a dimensio optima a minimizayaO dos custos, 

divergindo os autores quanto aos custos a ter em considera~ao (por exemplo, os custos 

medios minimos ou OS custos de Iongo prazo). 

Uma analise para o estudo da associa9ao entre escala eficiente e o nivel de 

utiliza9ao da capacidade produtiva poderia integrar as seguintes etapas: 

a) determina~ao para cada sector de uma escala minima eficiente (EME), ou antes 

de urn intervalo de dimensao eficiente seguindo o criterio, por exemplo, da dimensao 

media tendencial; 

b) classifica~ao dos estabelecimentos/sectores em tres grupos, conforme se 

encontrassem no intervalo de eficiencia, abaixo ou acima desse intervalo; 

c) analise da TUCP entre esses dois grupos extremos de empresas/sectores com 

vista a detectar diferen~as entre eles. 

As caracteristicas esperadas de cada urn desses dois grupos, abaixo e acima do 

intervalo de eficiencia, sao: para o primeiro, a tendencia para o recurso a horas de 

trabalho extraordinarias, lucros mais baixos (por impossibilidade de aproveitamento de 

economias de escala}, tendencia para a plena utiliza~ao e avaliando a capacidade 

produtiva como insuficiente; para o segundo grupo de empresas, produtividades mais 

baixas, custos mais elevados, lucros mais baixos devido ao aumento dos custos fixos e 

capacidade excedentaria. 

Devido a insuficiente informa~ao a metodologia anterior nao foi levada a cab0. 12! 

127 
0 inquerito direao (ICIPIA) mostrou que o grau de satisfacj!o das empresas medias em relacj!o a capacidade instal ada e maior que 

nos restantes escal5es de dimensio. 
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A aruilise do excesso de capacidade como barreira a entrada num sector e dificil 

de avaliar atraves do ICIT porque a TUCP e publicada a 3 digitos da CAE-rev.1 e 

disponibilizada com urn nivel de desagrega~ao de apenas 4 digitos mas a analise das 

barreiras a entrada exige urn nivel mais eleyado de desagrega~ao subsectorial. 

0 caso portugues. uma das formas como foi analisado quanto a existencia de 

barreiras a entrada considerou tres tipos de barreiras: as economias de escala a 

diferencia~ao de produtos e as necessidades de capital e para quatro categorias de 

estabelecimentos ( os novos, os de expansao de empresas ja existentes, os de extensao a 

cinco digitos e os de diferencia~ao ). 128 

Destacando alguns resultados do referido estudo apenas em rela~ao ao sector 

alimentar: a) os sectores com maiores barreiras a entrada foram os Fermentos. Secagem 

de Peixe e Refinas;ao de Acucar e no sector do A~ucar (CAE 31182) a barreira 

apresentava-se total, pois no periodo considerado nao houve entrada de novas empresas; 

b) alguns subsectores do sector alimentar (Conservas de Peixe (CAE 31143 3114), 

Moagem e Arroz (CAE 31162), Conservas de Frutos (CAE 31130), Lacticinios (CAE 

31120) e Carnes (CAE 31112).129 

No anterior Capitulo IV, quando da analise das empresas industriais alimentares, 

0 fen6meno de investimento estrategico foi identificado mas nao como barreira a 
entrada. 0 objectivo desse excesso de capacidade era o de atender a eventuais aumentos 

posteriores de procura. Para o conjunto da industria transformadora e atraves do ICIT 

128 As necessidades de capital para implantar uma empresa (forma de avaliar coohect'l' as burelras a entrada) foram calculadas como o 
logaritmo do capital total necesslirio para instalar urn estabelecimento com a escala eficiente minima. Mata, J. ( 1993). 
129 Mata, J. (1993), Q8, p.116. As necessidades de capital para implantar uma empresa (forma de avaliar coohect'l' as barreiras a 
entrada) foram calculadas como o logaritmo do capital total necesslirio para instalar urn estabelecimento com a escala c::ficiente minima. 
Mata, J. (1993) 
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nao e possivel determinar se existe excesso estrategico de capacidade como barreira a 
entrada. 

Refira-se ainda que estudos empiricos realizados noutros paises foram 

inconclusivos quanto a existencia de excesso de capacidade como barreira a entrada. Por 

exemplo, urn estudo sobre essa rela<;ao para a industria quimica norte americana concluiu 

que o investimento estrategico nao parecia existir, porque as empresas candidatas a 
entrada e as empresa ja estabelecidas no sector nao exibiam diferentes comportamentos 

quanto ao investimento. 130 

A industria transformadora portuguesa apresentou nos ultimos anos uma tendencia 

para a reducao da dimensao das empresas quer em termos de pessoal quer em rela<;ao a 
produ<;ao. 131 Alem disso, existem indicios de uma pior performance dos estabelecimentos 

industriais de maior dimensao (avaliada pelo pessoal ao servi<;o) quer quando se analisam 

os dados agregados quer quando se observam os resultados do inquerito directo 

ICPIA. 13~ 

As tendencias quanto a evolucao da escala produtiva no periodo 1973 a 1988 em 

rela<;ao aos sectores alimentares (Graficos 40a) - V a 40)f)- V ) apresenta os seguintes 

padroes: a) aumento da escala produtiva nos sectores da Carnes, dos Lacticinios e das 

Conservas de Peixe; b) reducao da escala produtiva nos sectores das Conservas de 

Frutos e dos Oleos e Azeite; c) relativa constancia da escala produtiva nos sectores de 

Moagem e Arroz e de Panifica<;ao. Neste ultimo caso, a manutencao da dimensao ao 

Iongo de mais de uma decada podera significar que aqueles sectores se encontram 

proximo da escala de maior eficiencia. 

130 Liebennan. M. (1987a). 
131 

Estatisticas Industriais.(I973-1988) e Bairrada, Me Madruga, P. (1993), baseadonos QP- DE MESS. 
132 

As empresas com rnaior nivel de vendas tendem a estar rnais insatisfeitas com o uso do pessoal sendo a rnaior satisfa~o ocorre nos 
escali"ies intennedios. 
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Ouadro 4 resume as principais tendencias quanto a dimensao dos 9 subsectores 

alimentares considerados. 

Quadro 4- Sintese das Tendencias quanto a Dimensio em pessoal, 
Produtividade Horaria e Produtividade por Trabalbador 

Sectores Alimentares 
1973-1989 

SECTORES DIMNPS PRODUTIVH VAB/MPS 

(1) (2) (3) 

S1-CARNE 

" "" "" 
S2-LEITE "" "" "" S3-LEGUMES ~ "" "" S4-PEIXE ~ . 7 
S5-0LEOS ~ . "" S6-MOAGEM 

" . "" 
S7-PANIFI. 7 . 7 

S8-A<;:UCAR ~~ . "" S9-CONFEIT. 

" . 7 

Fonte: Graficos 40, 43 e 44- V 

'' ' '. -~ 

(1) NPS/ Empresa (2) V ABI horas trabalho openlrio apr~ correntes (3) V ABIMPS pr~ constantes de 1983 

A taxa de utiliza~ao e alta em sectores onde a escala produtiva e relativamente 

elevada, destacando-se quanto a este aspecto o sector das Conservas de Peixe (media de 

pessoal por estabelecimento superior a 100), o das Margarinas eo do A~ucar (ambos os 

sectores com media de trabalhador por estabelecimento superior a 200). Saliente-se 

ainda que aqueles dois ultimos sectores se encontram orientados quase na globalidade 

para o mercado intemo e apresentam uma estrutura de mercado oligopolista. 

Nos sectores da Came, da Moagem e Arroz, da Panifica~ao e da Confeitaria a 

media dos activos por estabelecimento foi ao Iongo de todo o periodo analisado inferior 
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a 50 trabalhadores, 133 podendo admitir-se tratarem-se de sectores onde a concorrencia e 

elevada. 

A relayao entre dimensao e excesso de capacidade apresentam-se com diferente 

sinal conforme os sectores considerados. Assim, detectam-se duas situayoes opostas: a) 

os sectores da Came e dos Lacticinios, dos sectores que maior crescimento apresentam 

no sector alimentar,134 tendo vindo a aumentar a dimensao em pessoal dos 

estabelecimentos, quanto a capacidade produtiva consideram que e excedentaria face a 

procura; b) nos sectores das Conservas de Frutos e Oleos e Azeites, que revelam uma 

nitida tendencia para a reduc;ao da dimensao em pessoal, tambem se considera que existe 

capacidade excedentaria. 135 

No caso da economia portuguesa, dado o elevado grau de abertura, mesmo nos 

sectores em que se detecte aumento da concentrayao, nao confere necessariamente as 

empresas de maior dimensao urn poder absoluto de mercado elevado, porque deve ser 

tido em considerayao adicionalmente o grau de penetrac;ao das importac;oes nesse 

sector. 136Contudo, os sectores que em Portugal exibem maior dimensao media em 

pessoal, sao sectores que tambem em diversos paises se apresentam concentrados: 

Ayucar, Margarina, Gelados, Cereais, Conservas de Frutos e Cafe Instantaneo. 

Anteriormente destacou-se que a diferencia~ao de produtos pode exercer efeitos 

positivos ou negativos sobre o excesso de capacidade. 137 Efeitos positivos nas seguintes 

situayoes: a) aproveitamento de recursos inactivos ou contribuir para aproveitar sinergias 

133 
Deve ter-se em considera~o que os estabelecimc:ntos de menor dimensiio, como e salientado pelo INE, encontram-Sc: 

deficientemente representados nos resuhados das Estatisticas Industriais. 
134 

0 aparecimento da BSE nos bovinos, no que ficou coohecido como o problema das ''vacas loucas" afectou intensamente a estrutura 
e desenvolvimento do sector das cames em Portug;tl e a nivel miDidial, em partiwlar a partir de 1996, ano que nao e integrado na 
presente analise. 
135 

Pelo ICPIA tambem insatisfa~o quanto ao aproveitamento dos recursos humanos nas empresas. 
136 

Clarke, R ( 1993), p.26. Clarke prop&: para o caso das economias muito abertas a corr~o do indioe de concmtra~o pelo valor 
das importa~. 
137 

Capitulo II, Ponto II. 3. 
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em departamentos/factores produtivos subaproveitados da empresa que de outro modo 

permanecenam desaproveitados, reduzindo assim os custos de producao 

concomitantemente com o aumento de utilizacao da capacidade; b) a diferenciacao de 

produtos ( ou a diversificacao de actividades) constitui uma das formas das empresas se 

protegerem em relacao ao risco ao evitarem que uma reducao na procura de urn bern ou 

o aumento da concorrencia afecte de modo muito intenso o conjunto da producao da 

empresa e portanto o nivel de utilizacao da capacidade global da empresa 

multiprodutora; c) constituindo a diferenciacao uma forma de concorrencia entre as 

empresas para alem do preco, permite que esta mediante determinados atributos ou 

caracteristicas do produto capte e fidelize consumidores possibilitando assim urn nivel de 

procura mais regular e satisfatorio. 

A diferenciacao de produtos e diversificacao de actividades pode, ter tambem 

efeitos negativos sobre o nivel de utilizacao da capacidade porque: a) com a 

especializacao138 num determinado tipo de produto mais facilmente se alcanca a escala 

minima eficiente e menor sera o excesso de capacidade, sendo que o excesso de 

capacidade que consegue ser eliminado atraves da especializacao e o que tern origem 

tecnologica (indivisibilidades tecnologicas). Para economias com pequenos mercados 

intemos . e em determinados sectores, a escala minima eficiente pode ser de tal modo 

elevada em relacao ao mercado que apenas so e alcans;ada com urn elevado grau de 

especializas;ao;139 b) uma outra interpretacao relativa aos efeitos negativos sobre a 

utilizacao da capacidade produtiva e a de Chamberlin140que considera que a diferenciacao 

de produtos numa estrutura de mercado de concorrencia oligopolistica, e geradora de 

excesso de capacidade no sentido em que a empresa enfrenta uma curva de procura nao_ 

138 
Admite-se que a especializa~o e a diversifica~o constituem tstrategias ahemativas da empresa. Porter, M ( 1980). 

139 
Dustrativo de como este problema se coloca a economia portuguesa eo fado registado no contado diredo com as empresas, em que 

o equipamento existente numa empresa produtora de iogurtes era o eguipamento de unidades-piloto!laboratoriais da maior produtora 
mundial desse tipo de equipamento. 
140 

Chamberlin. E. (1938 ). 
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horizontal e o nivel de produ~ao e inferior ao correspondente it rninirniza~ao dos custos 

ou seja o de concorrencia perfeita. 

Exercendo a diferencia~ao de produtos efeitos simetricos sabre o nivel de 

utiliza~ao da capacidade, toma-se dificil avaliar o efeito final. Para resolver esse 

problema e insuficiente o conhecimento das econornias de escala e das econornias de 

variedade, de complexa avalia~o, porque existem factores de natureza estrategica, tais 

como a redu~ao do risco, a constitui~ao de barreiras it entrada ou o objectivo de ganhar 

poder de mercado mesmo que it custa de vendas temponirias abaixo do custo minimo e 

com utiliza~ao plena de capacidade141que nao podem ser integraveis numa analise estatica 

dos custos. 

Porque ambos os fen6menos ( excesso de capacidade e diferencia~ao) sao 

considerados barreiras it entrada142 e tambem dificil averiguar o sentido da causalidade da 

rela~ao. entre a diferencia~ao e o excesso de capacidade, podendo existir uma rela~ao 

triangular de causalidade. Refira-se a este respeito que estudos empiricos que tern sido 

realizados nao sao conclusivos quanta itqueles dois fen6menos constituirem barreiras it 

entrada. 

Reflexo da relativamente escassa importancia te6rica atribuida it variavel 

produto143 as estatisticas de urn modo geral, e as estatisticas portuguesas em particular 

valorizam pouco o produto enguanto objecto de recolha aut6noma de informa~ao, 

constituindo excep~ao as estatisticas relativas ao consumo das familias. E o caso do 

Inquerito its Receitas e Despesas Familiares 1980 (INE) que considerou urn grau muito 

141 
Dutt., A (1990). 

142 Davies, S. e Lyons, B. (1988). 
143 

Chamberlin, E. (1933); Kutm1e, R.(1967); Lancaster, K. (1966) e (1990), Ouhon, N.(1993). 
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desagregado de produtos, (por exemplo, para os produtos alimentares algumas 

centenas), o queja nao aconteceu nos Or~amentos Familiares 1990. 144 

As Estatisticas Industriais que apresentavam ate ao ultimo ano de publica~ao 

(1989) informa~ao sobre os pnnctpats produtos produzidos pela industria 

transformadora foram parcialmente substituidas pelas Estatisticas da Produ~ao Industrial, 

que incluem escassa informa~ao naquele dorninio. 145 

Como a 16gica central que preside a organiza~ao das Estatisticas Industriais e 

outras relativas a produ~ao e a da actividade e nao a do produto, as agrega~oes sao 

efectuadas segundo a actividade principal avaliada pelo o volume de vendas ou o. numero 

de pessoas afectas a essa actividade. Segundo o conceito estabelecido pelo INE, a 

actividade principal de uma empresa ou estabelecimento e determinada pelo valor a 

pre~os de venda dos produtos vendidos ou fabricados ou dos servi~os prestados, e caso 

nao seja possivel este calculo a actividade principal e a que ocupa "com canicter de 

permanencia o maior numero de pessoas ao servi9o". 146 

Nas Contas Nacionais a 16gica de agrupamento e a de ramo, ou seja "o conjunto 

de todas as unidades de produ~ao homogenea relativas a urn mesmo produto", e em que 

o produto e definido como o "conjunto homogeneo de produtos elementares resultantes 

de urn mesmo processo de produ9ao". 147 

Assim, para o caso portugues, a organiza~ao da informa~ao estatistica e os 

conceitos estatisticos de actividade, ramo e produto nao sao particularmente 

144 
htquerito as Receitas e Despesas Familiares (IRDF) e htquerito aos Or~mentos Familiares (OF). Em Mar~ de 1997 nlio tinham 

ainda sido publicados embora estivesse prevista para breve a publica~o dos resuhados dos htquc!ritos aos ~entos Familiares 
1994/1995. 
145 

Estatisticas htdustriais-INE publicadas desde 1943 ate 1989; as Estatisticas da Produ~o htdustrial -INE tivl:l'3m o seu inicio de 
publica~o em 1994 e em~ de 1997 os dados publicados referiam-se aos anos de 1990 a 1992; as Estatisticas daS Empresas
htdustria - INE iniciaram a publica~o em 1994 e em Mar~ de 1997 o uhimo nilmero publicado referia-se a 1992-1993. 
146 

INE (1988). 
147 

INE (1988), Conceitos Estatisticos (sublinhados nossos). 
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adequados ao estudo da diversificayao de produtos porque na realidade o que existe nao 

sao sectores (industries) mas antes grupos de produtos heterogeneos, marcas e patentes, 

modos de distribuiyao etc. 148 

Destaque-se quanto ao conceito de produto presente nas estatisticas portuguesas a 

ligayao com urn mesmo processo produtivo, ou seja o grau de homogeneidade entre dois 

produtos nao e funyao da utilidade de cada urn ou na forma como a procura os distingue, 

tal como na definiyao de diferenciayao relacionada com a elasticidade da procura, mas e 

antes funyao da semelhanya entre os respectivos processos produtivos. 149 

As Estatisticas do Comercio Extemo e as Estatisticas do Comercio Intemacional 

apresentam valores por produtos150 mas com categorias diferentes das Estatisticas 

lndustriais pelo que a infonnayaO de ambas as fontes nao e directamente comparavel. 151 

Encontra-se prevista152 a publicacao pelo INE da Classificacao Nacional de Bens e 

Servicos (CNBS) assim como a relayao dessa classificayao com as subclasses da CAE-

Rev. 2 e outras nomenclaturas como a Classificayao Central de Produtos das Nayoes 

Unidas (CPC) e a Nomenclatura Combinada (NC). A divulgayao da informayao 

codificada pela CNBS vira a aumentar substancialmente. as possibilidades de analise 

empirica em Portugal da diferenciacao da producao, actualmente ainda muito limitadas. 

148 
Caves, R. e Porter, M (1977). 

149 
Produtos que siio para os conswnidores substituiveis, como por exemplo a manteiga ou a margarina, siio considerados diferentes 

porque os respectivos processos produtivos sao diversos. Por exemplo, umas sapatilbas de borracha terao um menor grau de 
diferencia~o em rela~o a uma bola de borracha que em rela~o a umas sapatilhas de couro. Ja anteriormente no ponto de conceitos 
(Capitulo II) foi discutido se o ait.erio de diferencia~o deveria assentar na..!!ft!:!! ( estrutura de custos, processo de produ~o etc.) ou 
na procura (caraaeristicas identificadas pelo conswnidor). As medidas de diversifica~o analisadas no Capitulo III tambem refleaem 
esta incidencia exclusiva na oferta em detrimento da diferencia~o identificada pela procura. 
150 

As Estatisticas do Comercio Extemo- INE foram substituidas a partir de 1994 pelas Estatisticas do Comercio Internacional- INE. 
151 

A compara~o entre as duas fontes ficaria nmito facilitada caso tivesse sido publicada uma tabela de equivalencia. Esta coo.,ara~o 
torna-se indispensavel para conhecer a concorrencia extema existente em cada um dos seaores nacionais, e portanto para conhecer o 
poder de mercado efectivamente detido por cada uma das empresas naciooais. 
152 

Encontrava-seprevista a publica~o em Mar90 de 1997. 
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Enquanto nao e divulgada informayao segundo a CNBS, as Estatisticas Industriais 

e as Estatisticas da Produ9ao constituem pois as unicas fontes disponiveis para o 

conhecimento dos produtos produzidos por cada sector de actividade. 153 Na ausencia da 

aplicayao de uma Nomenclatura de Produtos, com a qual fosse possivel trabalhar a 

varios niveis de agrega~ao em rela9ao ao produtos, algumas medidas de diferencia9ao 

antes apresentadas sao impossiveis de calcular para o caso portugues. 154 Exemplificando 

diferentes tipos possiveis de desagregayao: o sector de Lacticinios (sector 3112 da CAE) 

produz varios tipos de produtos ( cerca de 40) que sao geralmente designados pelos 

emprescirios e gestores industriais por linhas de produ~io (linha do Ieite UHT, linha dos 

iogurtes, linha dos queijos etc.) podendo existir dentro de cada linha de produyao varias 

gamas de produtos (Ieite UHT em diferentes embalagens e grupagens, iogurtes simples 

e com aromas, queijos com varios teores de gordura etc.). De urn modo geral, numa 

mesma linha de produ~ao. os processos produtivos sao relativamente homogeneos. 

De entre as limitayoes ao calculo dos indices alem das antes referidas salientam-se 

ainda o escasso numero de produtos registados e a nao inclusao de novos produtos, 

omissoes na lista de produtos em alguns anos, ausencia de dados para alguns produtos 

por razao de indisponibilidade ou por confidencialidade e 0 desconhecimento do numero 

de marcas para urn mesmo produto. As situayoes de monop6lio e oligop6lio 

particularmente interessantes para o presente estudo, tomam-se dificeis de identificar em 

resultado do sigilo estatistico. 

A selecyao dos indicadores para a diferencia9ao encontrou-se assim fortemente 

condicionada pela organiza9ao dos dados por produtos, ou seja, apenas uma listagem d~ 

153 
Quadro 20- V. (Fonte: Quadro dos Principais Produtos Produzidos das Estatisticas Industriais e das Estatisticas da Produ~o do 

INE). Para alguns anos o Quadro de Produtos foi publicado para todos os sectores da IndUstria Transt0m1adora (CAE a 6 digitos), 
noutros anos apenas para alguns produtos. 
1 54 

Capitulo Ill. 
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cerca de dois mil produtos no total de cerca de duas centenas de produtos alimentares 

sem qualquer tipo de classe ou subclasse.ISS Foram calculados para cada sector ou 

subsector (desagrega~oes a 3, 4 e 6 digitos CAE- rev. I) o numero de produtos156 e a 

percentagem da produ~ao do principal produto no conjunto da produ~ao do sector 

(Quadro 21- V). 

A percentagem das despesas em publicidade no conjunto das vendas, uma medida 

da diferencia~ao de produtos, que pode ter a natureza de uma variavel dummy, 157 embora 

frequentemente usada158 constitui apenas uma valor aproximativo da diferencia9ao e 

mesmo assim apenas em rela~ao a urn aspecto parcelar- a diferencia~ao pela imagem. 159 

Poderemos considerar que o indicador gastos em publicidade/vendas e mais 

apropriado para as industrias de bens de consumo, 160no entanto, enferma de muitas 

limita~oes, porque apenas pode traduzir uma diferencia~ao pela imagem como se referiu, 

os gastos em publicidade podem nao e se encontrar associados a diferenciayao de 

produtos mas apenas a urn produto ou marca, dependendo do grau de concentra~ao do 

sector. 161 Tambem a eficacia da publicidade, mesmo supondo que se destina 

exclusivamente a diferenciayao, nao se pode avaliar apenas pelos gastos que sao apenas 

urn indicador de afecta~ao de recursos, nao de resultados. 

155 E ilustrativo da dificuldade em avaliar a diferencia~o de produtos para o caso portugues o facto de numa investiga~o para a nossa 
economia terem sido adoptados os valores das desoesas de publicidade em relacio as vendas dos sectores eguivalentes em Espanha. Em 
Mata ( 1991 ). No contaao direao com empresas alimentares este tipo de dados relativo aos produtos revelou-se mais facil de obter do 
que outros relacionados como a estrutura de custos ou gastos em publicidade considerados pelas empresa como mais sigilosos. 
156 

As diferen~s entre as duas medidas do numero de produtos (np I e np2) resuham de se considerar o mesmo produto bens que -embora 
Figurando autonomamente no Quadro de produtos se considerou serem muito semelhantes. Nesta avalia~o houve limita~ pelo que se 
deve considerar uma medida pouco rigorosa. 
157 

Esposito e Esposito (1974). 
158 

Doyle, P. (1968). 
159 Em Sherer (1970), Capitulo 14, esta associa~o entre publicidade e diferendafllo peJa imagem encontra-se exoelentemente 
sintaizada. Sherer (1970). 
160

EspositoeEsposito(l974), p.l90-19I,nota 14. 
161 

Os resuhados em rela~o a associa~o entre gastos de publicidade e grau de conoentra~o de urn sector de aaividade sio 
contradit6rios. Em Sherer ( 1970) apresentam-se alguns resuhados salientando o caracter instavel desta relacio e em Sherer (1970) 
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0 quociente Despesas de PublicidadeN endas da empresa continua no entanto a ser 

usado como medida de diversos fen6menos como: as barreiras a entrada resultantes da 

diferenciayao de produtos, o impacto da publicidade sobre as vendas, o teste da hip6tese 

de Galbraith segundo a qual a publicidade efectuada por uma empresa sobre urn produto 

beneficia a concorrencia.162 

0 conhecimento deste indicador so e possivel a partir de recolha directa de 

informa~ao junto das empresas sobre os gastos em publicidade, mas nesse caso, tambem 

a diferencia~ao de produtos pode ser conhecida directamente pelo que o uso dessa proxy 

para alem das limita~oes referidas nao se justifica. 

Para Portugal, nao existe informa~ao disponivel suficientemente detalhada sobre os 

gastos em publicidade por empresalsector de actividade.163 As Estatisticas Industriais e 

Estatisticas das Empresas nao apuram essas despesas de forma aut6noma, encontrando

se este tipo de gastos incluidos nos consumos intermedios/ servi~os de terceiros. 164 

Inqueritos efectuados junto das empresas tambem ilustram o fraco peso desse tipo de 

despesas ou a sua inexistencia.165 

No quadro das fortes limita~oes antes referidas, foi adoptado como indicador, no 

presente estudo da diferencia~ao de produtos, o numero de produtos em cada urn dos 

sectores e representando graficamente a rela~ao com o grau de utiliza~ao da capacidade 

produtiva para os anos de 1990 e de 1992 (Gnifico 41a) - V e Gnifico 41b) - V) pode 

concluir-se pela ocorrencia de uma tendencia para o nivel de utiliza~ao ser superior nos 

sectores que produzem menos produtos. Destacam-se com urn comportamento OP.OSto 

161 
Bain (1962) ;Wilder(1974); Galbraith (1967). 

163 
A divulga~o dos dados sobre publicidade e efll(iuada genlmmte pelas agencias publicitarias ou por instit.ui~ privadas. Em 

Portugal, wna das fontes sobre gastos em publicidade e a revista Sabatino. 
164 

Os consumos intennedios siio apresentados no Ouadro 22- V 
165 

Por exemplo no Projll(io Etinova!CISEP-MIE, poucas empresas inquiridas tinham efll(iuado despesas em publicidade, e mesmo 
essas nwna percentagem muito pequena. 
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os sectores das bebidas e do tabaco, ambos com grande homogeneidade no produto 

segundo as Estatisticas Industriais (para as bebidas cerca de trinta produtos e para o 

tabaco seis), mas onde a variedade de marcas, a publicidade e as caracteristicas 

particulares reconhecidas por cada consumidor (aspectos ignorados na avaliayao da 

diferenciayao efectuada) poderiam classificar como sectores muito diversificados. 166 

A relayao entre o numero de produtos (NP) e a taxa de utilizayao (TUCP) mostra 

que a existir uma associayao relativamente estavel entre os dois fen6menos esta nao se 

apresenta sob a forma linear. 1670 nivel de utilizayao e frequentemente mais elevado nos 

sectores com menos produtos o que pode traduzir, para o caso portugues, o predominio 

dos efeitos negativos da diferenciayao sobre a taxa de utilizayao podendo resultar de uma 

relayao triangular entre utilizayao, grau de concentrayao e diversidade de produtos. As 

economias de escala incentivam a especializayao e como o mercado portugues e pequeno 

a especializayao e a concentrayao encontram-se associadas. 

Os Grilficos 42 a). b) e c) - V revelam que a quatro digitos da CAE- rev. I nao 

existe associayao entre a dimensao avaliada pelo pessoal ao serviyo e o numero de 

actividades. 

0 grau de especializayao avaliado pela percentagem das vendas do produto 

principal efectuado (a urn nivel de desagregayao da CAE a seis digitos) nem sempre foi 

possivel de efectuar, pois por vezes o valor do produto principal era superior ao do total 

do VBP, devido a este nao abranger todos os estabelecimento como salienta o INE. 168 

166 
Da amilise a tres digitos foram retirados as bebidas (poucos produtos mas com muitas marcas) o tabaco (produto homogeneo mas 

com muitas marcas) os maais nao ffll'OSOS e os produtos quimicos e refinaria. 
167 

0 R 2 para 1990 a tres digitos e0,5. 
168 

Notas das Estatisticas Industriais • INE. 
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Embora no conjunto nao se possa concluir que exista uma relacao linear inversa 

clara entre o grau de especializacao e o nivel de diferenciayao, essa associayao e 

relativamente patente no grupo dos sectores com mais de cinco produtos e com uma 

especializacao inferior a 50%. Talvez existam economias de escala ao nivel dos 

estabelecimentos e economias de variedade ao nivel das empresas 

multiestabelecimento. 169 Urn decrescimo na diversificacao interna dos estabelecimentos e 

urn aumento na diversificacao das empresas denotam essa tendencia. 170 

Para alem do numero de produtos outros indices de diferenciacao foram calculados 

para o periodo de 1980 a 1987 e para quatro sectores171 (CAE a quatro digitos), 

abrangendo urn total de 146 produtos (Ouadro 23 - V). Os indices calculados foram: 

Gort, McVey, Utton, Entropia, IDP1 e IDP3. 

0 sector mais estavel quanta aos cinco produtos principais produzidos e o das 

Carnes seguindo-se o Lacticinios o das Conservas de peixe. 1720 sector das Conservas de 

frutos e produtos horticolas e o que maiores modificayoes regista quanta aos principais 

produtos produzidos. 

Os resultados obtidos para os indices de diferenciacao mostram ainda como as 

varias formas de avaliar a diversificayao nem sempre conduzem a resultados identicos 

quanta ao grau de evoluyao desse fen6meno. Por exemplo, o sector dos Lacticinios 

destaca-se com urn nivel elevado de diversificayao segundo tres medidas ( os indices 

169 
Esteresultadofoi obtidopara ocaso dos Estados Unidospor Gallop, F. e Monahan, J. (1991). 

1 70 
0 indice IDG-M apresartado no Capitulo ill foi calculado para as empresas e estabelecimc:ntos da indUstria norte americana. 

171 
Os seaores cmsiderados foram: Conservas de Came, Ladicinios, Conservas de Fruto e Vegaais e Conservas de Peixe. 

172 
No sedor dos Ladicinios o Ieite VHT manteve a Iider.m~ e aumentou a importincia do Ieite pasteurizado em detrimarto do Leite 

Comum. No sedor das Conservas de Peixe, as coosecvas de sardinha perdenm importancia por oorrtrapartida das c:mservas de atum:. 
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PPSR, Utton e IDP3)173
, mas esse mesmo sector comparado com os restantes apresenta 

baixos niveis de diversifica~ao avaliados pelo indices Me Vey e de Entropia. 

A interpreta~ao dos resultados quanto a diferencia~ao deve considerar os 

objectivos de cada ana.Iise concreta. Por e~emplo, se apenas interessa conhecer o numero 

de produtos, entao pode afirmar-se que o sector das Carnes e o que apresenta maior 

diversifica~ao, mas caso se pretenda analisar a importancia dos produtos secundiuios, 

verifica-se que este sector se apresenta menos diversificado que os restantes. 

As tendencias reveladas por cada urn dos indices nem sempre coincidem: o indice 

de Entropia para todos os sectores indica uma subida da diversifica~ao, o indice de Utton 

mostra pelo contriuio uma tendencia para a estagna~ao ou decrescimo da diversifica~ao. 

Os resultados obtidos atraves de diferentes indices, nem sempre sao convergentes 

em virtude dessas medidas dependerem quer do crescimento do numero de produtos 

quer da distribui!;ao mais homogenea destes no conjunto da produ~ao, e portanto dadas 

as diferentes metodologias de ca.Iculo evoluem de modo diverso. Por exemplo, a forma 

de ca.Iculo o indice de McVey tende a aumentar a uma taxa decrescente, o de Utton 

tende a aumentar a uma taxa constante e o indice de Entropia a aumentar a uma taxa 

decrescente em rela~ao ao numero de produtos, mas a uma taxa crescente em rela~ao a 
distribui~ao dos produtos. 

A analise da rela~ao entre a diversifica~ao de produtos e a taxa de utiliza~ao da 

capacidade deve tambem Ievar em considera~ao a natureza dos sectores de actividade, 

porque o sector de hens de consumo, no conjunto aquele que apresenta regul~ente. 

173 
Medidas de difacncia~o apresentadas no Capitulo Ill 
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uma TUCP inferior a media global (Gnifico 3 A - Y), e tambem o sector onde o 

fen6meno da diferencia~ao de produtos e mais frequente. 174 

V. 5. Conclusoes 

Deve destacar-se que toda a analise empirica levada a cabo neste Capitulo se 

encontra fortemente condicionada pela guantidade e gualidade da informacao estatistica 

disponivel o que foi referido nos respectivos pontos. 

Da analise das rela~oes de Okun para o caso portugues destacam-se as seguintes 

conclusoes: 

Existe uma forte associa~ao entre o desequilibrio no mercado de bens ( avaliado 

pela margem de capacidade) e o desequilibrio no mercado de trabalho ( avaliado pel a taxa 

de desemprego ), em particular se for considerado urn desfasamento de 4 trimestres na 

margem de capacidade. Este desfasamento, tambem presente noutros estudos 

empiricos,175 pode explicar-se por as empresas, face a urn choque positivo ou negativo da 

procura, s6 o repercutirem na admissao ou dispensa de pessoal quando as modificac;oes 

ocorridas permanecerem durante algum tempo. 0 periodo de desfasamento encontrado 

entre varia~oes significativas do nivel de utilizac;ao da capacidade produtiva e 

modifica~oes na taxa de desemprego ( cerca de 4 trimestres) significa que urn imp acto 

positivo e sustentado da procura sobre o sistema produtivo pode tardar a reduzir o nivel 

de desemprego, em particular se existirem abundantes reservas de mao de obra nas 

empresas e se a produtividade estiver em crescimento. 

114 
Quadro 6- V. 

175 
Para o Japiio no periodo 1953-1982 o lag enoontrado e de 4 trimestres o que e considerado como uma resposta lenta do desemprego. 

Hamada e Kurosaka (1984 ), p.81. Weber(1995) e Knoeslfl'(1986) enoontraram desfasamentos de 2 a 4trimeslres. 
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Existe uma associa~io entre a taxa de desemprego de lonea duracio e a margem 

de capacidade (avaliada a partir da taxa de utiliza~io da capacidade produtiva desfasada 

de quatro trimestres ), que e ainda mais forte do que a verificada com a taxa de 

desemprego global (curta e longa dura~io ). Este resultado questiona a taxa de utiliza~io 

da capacidade produtiva enquanto indicador meramente conjuntural e portanto a 

natureza exclusivamente ciclica do desemprego que se relaciona com o excesso de 

capacidade. 176 Estas conclusoes vio ao encontro da opiniio de que o coeficiente de Okun 

e urn coeficiente hibrido, que tanto reflecte aspectos da procura como da oferta. 177 

Tambem na analise por subsectores da industria transformadora a percentagem de 

desemprego de longo prazo exibe, em alguns casos, associa~io com o excesso de 

capacidade. 

Para o caso portugues, ap6s transforma~oes para incluir explicitamente o excesso 

de capacidade na expressio original de Okun de 1962, o valor estimado para o 

panlmetro da rela~io entre o gap produtivo e gap de emprego e de 0.337 enquanto que 

a rela~io de Okun original, tal como foi estimada pelo autor, inclui urn parfunetro de 

0.32. determinado com base na economia norte americana. Este resultado diverge de 

estudos empiricos mais recentes realizados para outras economias que concluem pelo 

caracter obsoleto do coeficiente inicial de 0.32. 178 

A Curva de Phillips original, que relaciona a taxa de varia~io dos salil.rios 

nominais e a taxa de desemprego ou infla~io e taxa de desemprego pode considerar-se 

juntamente com a Rela~io de Okun como a base da curva da oferta agregada; contudo, 

para o mesmo periodo, ambas apresentam graus de adesio ao comportamento da 

176 
Weber(1995). 

177 
Blanchard, 0. e Quah, D. (1989). 

178 
Gordon (1993) com basenostrabalhos de Gordon (1984), Evens (1989) e Blanchard e Quah (1989). Segundo Blanchard e Quah o 

ooeficientetenderia agora a sez-superior, o quencm !lelq)reeoomprovado. Weber(1995). 



357 

economia portuguesa distintos. Assim, quanto a curva de Phillips nao alargada das 

expectativas como rel~ao entre evoluQao dos sahirios nominais e a taxa de desemprego 

para o periodo de 1985 a 1992, apenas de 1988 a 1991 as variaveis se comportam 

segundo a curva original.179 A curva de Phillips como relaQao entre a taxa de inflaQao e a 

taxa de desemprego, no periodo de 1973 a 1995 apresenta-se instavel com excepQao dos 

anos de 1987 a 1995 em que exibe uma relaQao do tipo de Phillips. 1800u seja, a 
semelhanQa do que e revelado por estudos para outros paises, a Curva de Phillips tende a 

deslocar-se ao Iongo do tempo. A razao da relativa estabilidade da relaQao de Phillips no 

curto prazo e na instabilidade e deslocaQao da curva ao Iongo do tempo pode encontrar

se em Friedman com a Curva de Phillips alargada das expectativas. 181 

A relayao de Okun, contrariamente a Curva de Phillips original, enquanto forma de 

ligaQao entre o mercado de produto e o mercado de trabalho verifica-se no caso 

portugues, manifestando alguma estabilidade ao Iongo do tempo. Uma possivel 

explicaQao para este resultado e a de que a evolu~ao dos salarios, tal como a dos preQos, 

nao reflecte instantaneamente ou na totalidade a evoluQao relativa da oferta e da procura 

naqueles dois mercados. Assim, a taxa de utilizaQaO da capacidade produtiva enquanto 

factor de ajustamento guantitativo entre a oferta potencial e a procura podera ser uma 

forma mais adequada de avaliar os desequilibrios entre oferta e procura no interior do 

sistema produtivo e portanto com impacto directo sobre a criaQao e destruiQao de postos 

de trabalho. 

A representaQao da Curva de Okun para Portugal mostra como a evoluQao da 

taxa de desemprego tern sido acompanhada por modificaQoes na natureza deste. N~ ano 

179 
Santos, J. e outros (1994), p.194. 

18° Farto, M. (1995), p.419.Curva de Phillips construida com base em dados anuais e em dados trimestrais. A estabilidade s6 se 
apresarta para curtos periodos de tempo e a curva toma-se emitica para valores elevados do desemprego e da infla9io. 
181 

Friedman, M. (1968). 
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de 1995 as taxas de desemprego foram elevadas, mas a taxa de utilizayao da capacidade 

produtiva na industria transformadora alcanyou niveis identicos aos ocorridos no periodo 

1991-1992 quando a taxa de desemprego exibiu urn dos valores mais baixos das ultimas 

decadas. Uma das explicayoes para este comportamento pode ser o redimensionamento 

ocorrido no sector da industria transformadora, com reduyao da respectiva capacidade 

produtiva. 182 

A intensidade com que o crescimento do produto afecta a taxa de desemprego na 

economia portuguesa nao foi determinada, pois essa relayao nao apresenta estabilidade, a 
semelhanya de amilises efectuadas em outras economias. 183No entanto, foi identificado 

urn limiar de crescimento do produto de 3%, que e necessario ultrapassar para que a taxa 

de desemprego se reduza. 

Apesar de a relayao de Okun se verificar a nivel global, 184 a analise nao pode ser 

transposta para niveis mais desagregados devido a inexistencia de uma medida para o 

grau de desemprego sectorial. Contudo, em virtude das dinamicas de criayao/destruiyao 

de empregos serem sectorialmente diferentes, o aprofundamento da analise por subsector 

podera conduzir a uma compreensao mms completa da inter-relayao 

procura/ crescimento/ emprego. 185 

0 sector alimentar, do conjunto dos sectores industriais estudados e o que 

apresenta uma associayao mais estavel entre o desemprego e o nivel de utilizayao da 

capacidade produtiva, possivelmente em resultado das caracteristicas sazonais daquela 

industria. 186 

182 
Esta analise necessitaria de ser aprofimdada pela rela~o entre a taxa de desemprego e a taxa de utiliza~o da capacidade produtiva 

de toda a economia e niio apenas do sector industrial como foi efeauado. 
183 

Hamada e Kurosaka (1984), p.76, com base emdadospara o Japiio. 
184 

A analise efeauada para o caso portugues tomou como hip<ltese que a TIJCP era rq>resentativa da TIJCP global. 
185 Em Okun, A ( 1973) urna analise da dinimica sectorial entre produto e emprego. 
186 

Outro subseaor em que se verifioou alguma associa~o foi o do Vestwirio, que possui tambc!m caracteristicas de sazonalidade. 
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Da amilise empirica efectuada nos pontos V.I., V.3. e V.4. pode concluir-se que: 

A relativa estabilidade do valor da taxa de utiliza~tao da capacidade produtiva 

(TUCP}, explicado em parte por urn fen6meno de inercia nas respostas aos inqueritos 

e/ou por redefini~tao gradual da capacidade normal tomada como referencia pelos 

inquiridos, oculta as significativas, e por vezes ciclicas regulares oscila~toes dos diferentes 

subsectores que o integram. 

Das tres restriyoes quantitativas a produyaO industrial ( restriyoes de mao de obra, 

de equipamento e de procura) e a da procura que exibe maior associa~tao com a 

utiliza~tao da capacidade produtiva. A restriyao de mao de obra nao apresenta associayao 

significativa com a utiliza~tao. 

A TUCP apresentou desde 1975 a 1997 urn comportamento ciclico relativamente 

regular, com periodos de 9 anos tal como os ciclos Junglar que a manter-se 

correspond era a urn maximo no ano 1998/199 e urn minimo em 2002/2003. 

Para a industria portuguesa, os sectores de Bens de consumo exibem taxas de 

utilizayaO sistematicamente inferio~eS a media, e 0 de bens de equipamento ate 1993 

valores superiores a media, tendo no periodo de 1994-1995 exibido valores inferiores a 
media, eventualmente associados a processos de reconversao/redimensionamento de 

sect ores. 

A escassez de procura tern sido urn dos factores que maiores bloqueios provoca ao 

aumento da produyao, e portanto fen6menos associados a procura encontram-se 

associados a subutiliza~tao da capacidade produtiva. 

Embora a TUCP seja normalmente apresentado como urn indicador de conjuntura 

exibe uma forte persistencia ao Iongo do tempo quando comparada com outros 
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indicadores conjunturais, e encontra-se nomeadamente mais relacionada com a taxa de 

desemprego de Iongo prazo que a de curto prazo, o que indicia uma natureza estrutural 

do fen6meno. 

0 estudo do caso portugues ilustra ainda como alguns dos problemas de avaliacao 

do excesso de capacidade pelos metodos indirectos podem ser evitados, sem significativa 

perda da qualidade da informa~ao, com o recurso alternativo aos resultados da 

informa~ao sobre a taxa de utiliza~ao da capacidade produtiva (TUCP) obtidos atraves 

dos inqueritos de conjuntura realizados periodicamente as empresas. 

A amilise efectuada no ponto V.S. tratou-se apenas de urn ensaio no sentido de 

verificar da existencia de rela~ao entre fen6menos considerados explicativos da 

utiliza~ao, e nao a constru~ao de urn modelo explicativo global para o fen6meno. 

Destacou-se a procura como factor explicative do nfvel de utilizayao da capacidade 

produtiva sendo que os resultados obtidos em relayao a . concentrayao e diferenciayao 

(fortemente afectados pela escassez de informayao neste dominio) foram inconclusivos 

quanto ao poder explicativo destes fen6menos para o excesso da capacidade. 

A organizayao e disponibilidade das estatisticas referentes aos produtos apenas 

permitem efectuar uma analise muito imperfeita sobre a diversifica~ao de actividades e a 

diferencia~ao de produtos, nao tendo sido possivel a aplicayao das medidas apoiadas na 

estrutura de custos ou na considera~ao de aspectos da procura. 
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CJ CONCLUSOES E PISTAS DE INVESTIGAf;AO 

No fnn de cada urn dos cap.ltulos foram sendo apresentadas conclusaes 

parcelares, destacando-se agora apenas as conclusaes gerais .relativas a utiliz~ao da 

capacidade produtiva e respectiva conceptualizacio. explicacio e metodologia de 

avaliacio. 0 Quadro S.lntese e o Quadro de Ajustamentos resumem os principais 

resultados da investig~io. 

0 estudo efectuado permitiu em rel~io as diversas teorias associadas a 
explicacio do n.lvel de utiliz~io da capacidade a confirm~io/inform~io de umas, a 

identific~io de aspectos desconhecidos ou com pouco relevo mereceram ate agora, e o 

assinalar de algumas pistas de investigacio futura. 

Os contributos principais para as respostas as quest6es que orientaram a 

pesquisa, enunciadas na Introducrao, encontram-se nos . ensaios de verificacao empirica 

para o caso portugues parcialmente assentes em inform~io original recolhida por 

inque!ito efectuado junto de estabelecimentos do sector transformador alimentar 

(lnquerito a Capacidade Produtiva da lndtistria Alimentar - ICPIA). 

De entre a informacao original recolhida destacam-se dados relativos a : 

gera~Oes de capital, relacrio entre o uso da capacidade e tipos de ftexibilidade 

tecnol6gica, causas e formas de reac~ao a situ~aes de subutiliz~io da capacidade, 

avali~io das margens de capacidade com e sem admissio de pessoal, vias de cria~o 

de capacidade produtiva e transform~aes tecnol6gicas envolvidas, recolha de 

opiniaes dos empresarios sobre a avalia~ao de um conjunto de conceitos te6ricos de 

capacidade essenciais a definicrio de diferentes tipos de subutiliz~io. 

CJ 1. CONCLUSOES E RESULTADOS PRINCIPAlS EM RELAf;AO AO 

SECTOR DAS EMPRESAS AGRO-INDUSTRIAS 

1.1. Ao nivel dos conceitos 

Existem varias formas de avaliar a capacidade produtiva das empresas ou 

estabelecimentos por parte dos empresarios e a posicrio relativa entre elas foi em media 
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a seguinte: a capacidade tecnica e a capacidade optima correspondem aos nfveis 

raramente ultrapassados seguindo-se a capacidade normal . Os resultados mostram 

coer@ncia nas respostas a luz dos aspectos te6ricos associados a cada urn daqueles 

conceitos. 

Das diferentes concep~oes de capacidade produtiva, a capacidade produtiva 

relacionada com OS CUStOS ( capacidade optima)e aquela em rel~aO a qual OS 

empresanos dispaem de menos informa~io necessaria a sua avali~io. 

A rel~io entre a capacidade produtiva instalada e a procura dirigida a empresa 

representa urn nivel de referenda importante para os empresanos quando avaliam o grau 

de satisf~ao em rel~io a capacidade instalada. 

Quando as empresas possuem informa~ao relativa ao nivel de utiliza~io da 

capacidade correspondente a minimiza~ao dos custos, este esta associado a urn grau 

mais elevado de satisfa~ao quanto a utiliza~ao da capacidade, o que revela que, apesar 

de haver alguma dificuldade em identificar esse nivel designado de optimo, ele e 0 mais 

satisfat6rio para os empresarios. 

Mesmo em situa9oes em que ocorre uma elevada utiliz~ao da capacidade 

produtiva, existe uma significativa margem de capacidade, quer seja considerada com 

admissao de pessoal ou sem admissao de pessoal. 

A c~pacidade produtiva e geralmente composta por eguipamentos de diferentes 

geracoes mas a desactiva~ao de equipamento mais antigo nao e uma pratica muito 

frequente para evitar ou resolver situa9oes de subutiliz~ao da capacidade produtiva nao 

previstas. A coexistencia de equipamentos instalados em diferentes periodos faz supor a 

adequa9ao para a representa9ao dos processos produtivos de func5es de producao de 

tipo putty clav. 

No mnbito da empresa o estudo da subutiliz~ao dos recursos humanos, na 

impossibilidade de calcular directamente a existencia de reserva de mio de obra nas 

empresas, foi identificada a existencia de margem de capacidade sem admissio de 

pessoal, ou seja da possibilidade das empresas aumentarem a produ~ao no curto prazo, 
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caso a procura o justificasse, supondo constante o equipamento instalado embora nio 

necessariamente o tempo de utiliz~ao. 

Os resultados obtidos apontam para significativos aumentos de produ~ao mesmo 

sem admissao de pessoal o que indirectamente reflecte a existencia de reserva de mao de 

obra na empresa. 

1.2. Ao Nivel Exolicativo 

A procura e a estrutura de mercado destacam-se como explic~aes 

predominantes da subutiliza~ao nao desejada da capacidade produtiva. 

A subutiliz~ao da capacidade produtiva foi frequentemente atribulda a 
concorrencia de produtos nacionais o que esta associado a uma estrutura produtiva 

pouco concentrada em alguns dos subsectores estudados. Mas tambem no caso de 

algumas empresas com grande poder de mercado, a concorrencia externa se apresenta 

como causadora de subutiliza~ao da capacidade produtiva. 

No caso portugues, dada a reduzida dimensao do mercado interno, os fen6menos 

de concentra~ao industrial estao em alguns sectores fortemente associado a escala 

produtiva que tambem foi objecto particular de analise. 

0 problema da estrutura de mercado de cada urn dos sectores alimentares 

considerados e assim indissochivel do grau de penetr~ao das impo~aes dos produtos 

finais respectivos que aumentaram aceleradamente nos ultimos anos. 

A diversifica~o das Iinhas de produ~o e a diferencia~o dos produtos 

(novas gamas) apresentaram relativamente pouca importancia como forma habitual de 

evitar ou resolver situa~oes nao desejadas ou imprevistas de subutiliz~ao da capacidade 

produtiva, embora tenham sido consideradas de urn modo geral importantes para uma 

utilizacao mais completa da capacidade e instalada. 

A reducao no ritmo I cadencia de funcionamento do equipamento e um dos 

procedimentos mais frequentemente adoptados para resolver ou evitar a subutiliz~ao 

nao desejada, embora teoricamente seja de complexa abordagem. 
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Das diferentes formas de flexibilidade foi a escala de produ~o eficiente que se 

apresentou com maior importancia como causa de uma maior utiliza&ao da capacidade 

produtiva instalada; esta forma de flexibilidade foi avaliada pelas empresas onde 

ocorreram transforma~oes tecnol6gicas como a segunda mais importante sendo a 

primeira a aparencia e design do produto ou embalagem. 

A distribuicao da producao por segmentos inactivos ou subutilizados ou 

flexibilidade de encaminhamento foi a forma de flexibilidade que menos se destacou 

em consequencia das transforma~oes econ6micas ocorridas nos estabelecimentos e que 

menos importancia revela como factor de uma maior utiliz~ao da capacidade produtiva 

instalada. 

A subutiliza~ao estrategica quando da instal~ao do equipamento tern como 

causa fundamental o aumento previsto da procura e nao foram reconhecidas estrategias 

de barreira a entrada ja que o sobredimensionamento da capacidade instalada como 

elemento dissuassor em rela~ao as empresas concorrentes nao foi referido pelas 

empresas inquiridas. Contudo uma percentagem significativa sobre - dimensionou a 

capacidade quando da instalacao para obviar a futuros acrescimos da procura ou para 

cobrir picos de procura. 

A existencia de indivisibilidades tecno16gicas apresenta fraca influencia no 

sobredimensionamento quando da instala~ao do equipamento no sector alimentar, como 

alias tambem no conjunto dos pafses da Uniao Europeia as economias de escala 

tecnol6gica apenas existem em alguns subsectores alimentares; pois a escala impae-se 

em especial ao nivel das actividades de distribuicao e marketing. 

As flutua~oes na procura e no pre~o e a disponibilidade das materia primas, 

importantes para alguns dos subsectores estudados, estao na origem da maior parte das 

flutuacoes previsiveis da utilizacao da capacidade. 

Factores extra - econ6micos (p. ex. tecnicos ou institucionais) que impaem 

dur~oes da labor~ao diarias e anuais, sao especificos de sector ou mesmo por produto. 

Certos processos produtivos especificos de determinado sector/produto impaem 

laboracoes em continuo ou semi continuo e portanto urn nivel de utiliz~ao 
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tecnicamente detenninado. Este o motivo porque por sector de actividade elou e por 

produto produzido se constatou urn elevado grau de homogeneidade quanto ao tempo de 

funcionamento normal do equipamento e do pessoal ao Iongo da semana e do ano. 

A organiz~io do tempo de trabalho, associadas as caracteristicas do processo 

produtivo ocorreram independentemente da escala produtiva do sector e de outra 

caracteristicas o que sugere urn certo determinismo tecnol6gico sectorial em rel~io ao 

tempo de labora~io do equipamento. 0 comp6sito produtivo em cada estabelecimento 

apresenta-se por vezes associado a uma producio conjunta (joint production) 

detenninada por factores de natureza tecnica. 

Foram identificadas situa~oes em que o progresso tecnol6gico permitiu eliminar 

tempos mortos e acelerar I desacelerar significativamente determinadas fases do 

processo produtivo. 

A ocorrencia de reservas de recursos humanos coexiste com urn grau de 

satisfa~io elevado por parte dos empresanos quanto a utiliza~io desses recursos o que 

faz supor a natureza planeada. ou desejada dessa reserva de mao de obra na empresa. 

0 grau de satisfa~io quanto ao nfvel de utilizacio dos recursos humanos e 

superior ao existente quanto aos equipamentos assim como a ocorrencia de 

subutiliza~io nio desejada e mais frequente em rela~io ao equipamento, eventualmente 

em resultado da menor flexibilidade este ultimo factor produtivo. 

A relativa raridade de situa~oes nio desejadas nem previstas de subutiliz~io da 

capacidade produtiva do pessoal quando comparada com identica situ~io do 

equipamento e o facto da dificuldade de despedimento de pessoal nio ser relevante 

como causa da subutiliza~io refor~am a conclusio anterior de que os recursos humanos 

apresentam elevada flexibilidade dentro da empresa quando esta se depara com 

situ~oes de acrescimo de procura e necessidade de aumento dos niveis de produ~io e 

tambem que existe flexibilidade a dispensa e admissio de pessoal pelas empresas 0 que 

se traduz na inexistencia de excedentes nio desejados de pessoal. 
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A anaUise da multi - produ~o no estabelecimento, na ausencia infonn~io para 

a constru~io de fun~aes custo por produtos ou linhas de produ~io, nio pennitiu extrair 

conclusaes quantitativas quanto as economias de escala e economias de variedade ou 

de gama. 0 grau de especializacao das empresas nao parece influenciar o grau de 

satisf~ao quanto a utiliza~ao da capacidade produtiva. 

A diferenci~ao de produtos aproximada pela percentagem de vendas do produto 

principal revela que as empresas mais especializadas possuem em media um ni'vel de 

utilizacao da capacidade maior gue as menos especializadas. 

Quanto a associa~ao entre o nfvel de utiliza~ao da capacidade e a dimensao dos 

estabelecimentos avaliada pelo mimero de trabalhadores empregues, foram os 

estabelecimentos de media dimensao que nos vanos sectores apresentavam de urn modo 

geral niveis de produtividade mais elevados, o que indicia uma melhor adequ~ao da 

dimensao em pessoal as necessidades de produ~ao do estabelecimento. 

A distin~ao entre tempo de utiliza~o e intensidade de utiliza~o e essencial 

do ponto de vista pnitico ja que varia~oes na intensidade ou ritmo de funcionamento dos 

equipamentos constituem como foi acima referido urn dos meios usados mais 

frequentemente pelas empresas para prevenirem ou eliminarem situ~oes de 

subutiliz~ao. No entanto, a possibilidade de variar o ritmo do processo produtivo e urn 

aspecto do ajustamento pelas quantidades amplamente ignorado pela teoria econ6mica. 

A expansao da capacidade produtiva nem sempre e acompanhado de 

transform~oes tecnol6gicas, tendo envolvido modific~aes quantitativas e qualitativas 

dos recursos humanos. 

As formas como as empresas procuram contrariar a subutilizacao da capacidade 

produtiva seguem eventualmente uma dada sequencia a saber : o ajustamento pelas 

quantidades sem altera~ao do tempo de trabalho, apenas com vari~ao do ritmo das 

linhas de produ~ao, o ajustamento do tempo de trabalho sem alte~io no numero de 

trabalhadores, 0 ajustamento do numero de trabalhadores e finalmente 0 

ajustamento na capacidade do equipamento instalado. Estes diversos processos de 
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ajustamento nao sao simetricos, a dur~ao e sequencia e diferente confonne o nfvel de 

u~ao nio desejado seja a subutiliza~ao ou a sobreutiliza~o. 

0 ajustamento pelos pre~os embora desempenhe algum papel no conjunto das 

fonnas de reac~ao a situa~oes nao desejadas de subutiliz~ao assume uma importAncia 

comparativamente inferior a que lhe e atribuldo tradicionalmente pela teoria econ6mica. 

A tle:xibilidade tecnologica entendida sob diversas fonnas potencia urn 

melhoramento no grau de utiliza~ao da capacidade embora seja por si s6 insuficiente 

para a eliminar. 

A diferenciacrao de produtos constitui uma das fonnas que as empresas adoptam 

para melhor ajustar a sua oferta efectiva a procura existente. A diferencia~o de 

produto, realizada por urn lado atraves do marketing ou publicidade, ou de 

modific~oes de processo produtivos perifericos como os de embalagem ou por outro 

lado por via de modificacroes significativas no sistema produtivo (para o que largamente 

contribuem certos tipos de flexibilidade tecnol6gica) raramente tern merecido a atencrao 

por parte da teoria econ6mica quanto ao efeito directo e indirecto que exerce sobre o 

grau de utiliz~ao da capacidade produtiva. 

Numa situacrao de subutilizacrao da capacidade em resultado de uma diferencra 

entre as possibilidades da oferta e a procura, dos ajustamentos efectuados atraves dos 

pre~os, quantidades e qualidades apenas esta ultima e neutra quanto a posicrao que 

cada empresa tern no sector produtivo que integra. Portanto, a diferencia~o de 

produtos pode surgir para as empresas mais pequenas como uma forma altemativa de 

concorr8ncia quando o mercado e dominado por poucas grandes empresas que 

controlam os precros e a maior parcela de quantidade transaccionada. Esta e uma das vias 

apontadas actualmente para a sobreviv8ncia com 8xito de pequenas empresas do sector 

alimentar onde se opera uma crescente concentracrao. 

A flexibilidade para cada urn dos factores produtivos e o grau de utiliz~ao 

apresentam-se de modo diferente no curto e no Iongo prazos. Quando as tecnologias nao 

sao flexlveis, apenas no medio ou Iongo prazo e posslvel produzir em diferente escala 

ou diferentes produtos. As tecnologias mais flexlveis questionam as tradicionais 
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conce~6es de custo, medio e Iongo prazo assentes na du~ao. A conce~ao de prazos 

associada como fez Marshall as possibilidades de ajustamento do processo produtivo, 

afiguram-se mais adequadas a analise da flexibilidade, porque 0 que anteriormente s6 

seria possivel de modificar num periodo de urn ou dois anos, pode agora ser 

concretizado mais rapidamente. 

0 nivel de procura do mercado intemo e extemo quer pela redu~ao geral do 

consumo quer pela concorrencia intema e extema constituiram as principais causas de 

subutilizacao da capacidade produtiva (equipamento e/ou pessoal) nao desejada. A 

importancia da procura na defini9ao da capacidade produtiva satisfat6ria destaca-se 

tambem sobre a forma como os empresarios avaliaram a o nivel de produ~ao adequado a 
procura existente. 

As materias primas essenciais do sector transformador alimentar, sector em que 

o peso dos custos das materias primas e muito elevado, obedecem a urn padrao 

relacionado com o ciclos naturais como por exemplo o das colheitas ou das migr~oes 

da fauna marinha Estas flutua96es naturais sao por vezes compensadas pelas empresas 

transformadoras de diferentes modos: por precos diferenciados ao Iongo do ano, por 

conservacao da materia prima ou por manipulacao genetica das especies animais ou 

vegetais. Estas modifica96es tern permitido uma independencia crescente do sector 

transformador alimentar relativamente as oscila~6es de produ~ao dos sectores a 

montante, essencialmente a agricultura a pecuaria e a pesca, embora nao a tenha 

eliminado totalmente. 

Acresce para cria9ao de problemas agravados de utiliz~ao de capacidade 

relacionados com as materias primas no sector alimentar, que por vezes os oeriodos 

anuais em que a procura final e mais elevada para certos produtos alimentares 

transformados coincidentes com os perfodos anuais em que existe maior escassez ou ate 

ausencia de materia prima. 

As inova96es operadas nas tecnologias de conserva~o dos alimentos 

constituem urn dos factores que permitem urn melhor ajustamento da produ~ao as 
flutu~6es cfclicas regulares de disponibilidade de materia prima e de procura. 
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1.3.Ao nfvel das metodologias 

As opinioes recolhidas atraves dos lnqueritos de Conjuntura a Industria 

Transformadora Portuguesa (ICIT - INE) relativas a Taxa de Utilizacao da Capacidade 

Produtiva (TUCP) e da adequacao da capacidade produtiva instalada (oferta potencial) a 
procura prevista embora constituam informa~ao importante para a caracteriza~ao do 

grau de utiliza~ao da capacidade produtiva nao sao suficientemente esclarecedoras sobre 

o conceito de capacidade adoptado como referendal no caso da taxa de utiliz~ao da 

capacidade produtiva. A informa~ao quanto a margem de capacidade com e sem 

admissao de pessoal, que nao e recolhida nos Inqueritos de Conjuntura do INE, revela

se importante para o conhecimento das possibilidades de ajustamento da economia. no 

curto prazo a choques positivos da procura. Tambem problemas de custos como 

obsticulo a produ~ao nao sao directamente questionados nos inqueritos de conjuntura 

portugueses. 

0 lnquerito a Capacidade Produtiva da Industria Alimentar (ICPIA) realizado no 

ambito da presente investiga~ao revelou ser possfvel conhecer com maior detalhe a 

composicao da capacidade produtiva e o respectivo nfvel de utiliza~ao em particular nos 

aspectos qualitativos. 

A amllise por produtos, e indispensavel para a compreensao do nfvel de 

utiliza~ao da capacidade produtiva em rela~ao com a diferencia~o de produtos e com 

a flexibilidade tecnol6gica. A variedade de produtos numa empresa ou sector e 

frequentemente avaliada pela rela~ao entre os gastos em publicidade e as vendas. Os 

escassos dados disponfveis para Portugal referentes a publicidade reflectem de modo 

muito imperfeito a diversidade de produtos de cada urn dos sectores. 

A concep~ao de diferencia~ao de produtos e de diversific~ao de actividades 

assente nas respectivas fun~oes custo dificilmente e operacionalizada, pois raramente se 

encontram disponfveis informa~oes suficientemente detalhadas com base numa 

nomenclatura completa de produtos. 
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D 2. CONCLUSOES E RESULTADOS PRINCIPAlS EM RELAf;AO A 
INDUSTRIA TRANSFORMADORA 

2.1. Ao nfvel dos conceitos 

A avalia9ao da utiliza9ao da capacidade efectuada pelo Inquerito de Conjuntura 

a Industria Transformadora -ICIT quanto a Taxa de Utilizacao da Capacidade Produtiva 

(TUCP) e em rela9ao ao grau de suficiencia da capacidade instalada face a procura 

(suficiente, insuficiente e mais que suficiente) tomam como referendal dois niveis 

distintos de capacidade. A primeira, que se reporta ao trimestre anterior ao do momento 

do inquerito estabelece como referencia o "ritmo normal de utilizaciio dos (actores" 

( avaliado em percentagem, correspondendo os 100% a situa9ao normal) o segundo 

constitui uma avalia9ao para os 12 meses seguintes e a referencia eo "nivel de procura" 

("carteira de encomendas actual e procura prevista''). 

Portanto, o deseguilibrio entre a oferta e a procura e avaliado de form~ mais 

correcta pela segunda medida. tendo-se concluido que existe uma forte correl~ao entre 

as duas avalia96es. No inquerito ICIT nao e estabelecido 0 que devem OS inquiridos 

entender por produc;ao normal, que pode nao corresponder a produc;ao desejada (no 

sentido do nivel de procura ou da minimiza9ao dos custos) mas antes a uma media dos 

anos mais recentes. 0 conceito implicito na questao relativa a taxa de utiliza9ao da 

capacidade produtiva (TUCP) pode ser interpretado como a capacidade fisica ou 

tecnica. 

A inclusao nos inqueritos de conjuntura de questoes relativas a obstaculos a 
produ9ao impostos pelos custos, uma maior precisao quanto aos conceitos de 

capacidade a adoptar pelos inquiridos e a recolha de informa9ao sobre os valores da 

margem de capacidade com e sem admissao de pessoal tomariam possivel urn 

diagn6stico mais completo da situa9ao econ6mica e comportamento previsivel face a 

modifica96es na procura ou oferta. actualizada. Algumas das modific~6es aos 

questioncirios correspondem a inclusao de questoes que ja sao efectuadas noutros paises 

ou ate que ja foram contempladas em anteriores instrumentos de nota9ao do INE. 
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2.2. Ao nivel das explicacoes 

A compara~ao entre a taxa de utiliza~ao da capacidade produtiva e a avali~ao 

da capacidade efectuada pelas empresas da industria transformadora face ao nfvel de 

procura (prevista) revela a forte correlacao entre os dois fen6menos. 

Existe uma forte coerencia entre as respostas quanto aos obstaculos a produ~ao ( 
insuficiencia de procura em particular) eo nfvel de utiliz~ao da capacidade. Os sectores 

onde a insuficiente procura provoca obstaculos a produ~ao sao tambem os sectores em 

que a taxa de utiliza~ao e alta e os equipamentos sao declarados suficientes ou mais que 

suficientes face a procura. 

Das restri~oes quantitativas a produ~ao (possfveis de conhecer a traves dos 

inqueritos de conjuntura portugueses), originadas na oferta (escassez de mao, 

insuficiencia do equipamento) e na procura, e esta ultimo 0 constrangimento 

determinante. 

Na industria transformadora, avaliando o crescimento da capacidade pelo 

metodo de Wharton assente no lndice de Produ~ao Industrial (IPI) verifica-se que o 

aumento da capacidade foi acompanhada por redu~ao do tempo de trabalho, do numero 

de trabalhadores e do numero de empresas. A redu~ao da capacidade em muitos sectores 

coexiste com altos nfveis de utiliza~ao. Alias, nos ultimos anos parece ser esta a 

situa~ao predominante no nosso pais, uma redu~ao do potencial produtivo industrial e 

simultaneamente urn aumento da eficiencia dos factores. 

A falta de mao de obra enguanto obstaculo a producao, e portanto como eventual 

dificuldade a plena utiliza~ao da capacidade assume muito pouca importancia na 

maioria dos sectores. 

Para o conjunto da industria transformadora portuguesa nao existe evidencia 

empfrica quanto ao sentido da associa~ao entre concentra~ao e utiliz~ao, o que pode ser 

explicado pelos efeitos simetricos exercidos pelo grau de concentr~ao sobre o nfvel de 

utiliza~ao. 
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A analise por produtos para o conjunto da Industria Transfonnadora, tomando 

como medida de diferencia9ao/diversifica9ao o numero de produtos produzidos em cada 

sector da industria transfonnadora ( 3 e 4 dig. da CAE-rev .1 ), nao revelou uma 

associ~ao linear forte positiva ou negativa com o nfvel de utiliz~ao da capacidade 

produtiva. Os sectores menos especializados apresentam frequentemente menores nlveis 

de utiliz~ao. Estes resultados a nfvel agregado nao confinnam a hip6tese de que a 

diversifica9ao do mix produtivo permite uma mais rapida adapt~ao a oscil~oes 

qualitativas I ou quantitativas da procura. 

A disponibilidade e pre9os das materias primas embora afectem as flutua9oes 

cfclicas infra-anuais da produ9ao nao se reflectem nas respostas ao Inquerito de 

Conjuntura a Industria Transfonnadora (ICIT-INE) por a referencia implicita estar 

expurgada do efeito sazonal. 

Os obstaculos ao investimento: capacidade de autofinanciamento e a incerteza 

guanto a rentabilidade dos investimento ( recolhidas atraves do lnquerito de Conjuntura 

ao Investimento - ICI- INE) tomadas como proxies das dificuldades de tesouraria, uma 

das possfveis causas de subutiliza9ao da capacidade produtiva podem ser estudados para 

o caso portugues. No entanto, as dificuldades de tesouraria e o nivel de utiliza9ao da 

capacidade existem fen6menos de retro-ac9ao em que se toma dificil distinguir o 

sentido da causalidade e pedodo durante o qual os efeitos se fazem sentir. 

2.3. Ao nivel das metodologias 

Embora desde a decada 60 seja publicada infonna9ao relativa a utiliz~ao da 

capacidade produtiva da industria transformadora em Portugal nao existem series longas 

completamente compativeis sobre o fen6meno em virtude da ocorrencia de diversas 

alter~oes metodol6gicas. 

De entre as diferentes metodologias existentes para a avali~ao do nivel de 

utiliza9ao a analise do caso portugues pode ser efectuada pelo menos por tres metodos: 

o de avalia9ao directa por inquerito (ICIT-INE, ou inqueritos especificos como o 

ICPIA), o metodo Wharton simplificado (baseado no fndice de Produ9ao Industrial 

divulgado a uma desagrega9aO maxima de 6 digitos da CAE-rev.l) e 0 metodo do 
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coeficiente capital produto. Este ultimo tipo de metodologias exigem que sejam 

conhecidas series para o stock de capital flsico o que nem sempre ocorre, e mesmo 

quando disponiveis de discutivel fiabilidade. 

0 metodo de Wharton apresenta-se como sendo mais completo para fomecer 

inform~ao ainda que indirecta sobre a evolucao da capacidade, ja que o metodo de 

inquerito directo apenas permite conhecer os desvios em rela~ao a uma capacidade 

normal assumida como dada no curto prazo. 

A taxa de utiliza~ao da capacidade produtiva devido as caracteristicas de inercia 

que apresenta e ao facto de possuir urn limite superior apresenta limit~6es quanto a 
inclusao num modelo comportamental. A substitui~ao da taxa de utiliz~ao da 

capacidade produtiva pela ancilise em termos de varia~ao desse mesmo indicador tern 

sido utilizada. 

Na verifica~oes empi'ricas relacionadas com a questao da capacidade produtiva 

toma necessario entre outros a construc;ao de indicadores de diferencia~ao e de 

concentrac;ao que os dados estati'sticos disponiveis nem sempre possibilitam. Para a 

concentrac;ao, a informac;ao de natureza administrativa ou outra toma-se por vezes a 

unica altemativa. A diferenciac;ao de produtos muitas vezes estudada com base no peso 

relativo dos gastos em publicidade nao e facil de efectuar para Portugal, constituindo a 

recente publicac;ao de uma nomenclatura de produtos urn elemento importante no estudo 

futuro do produto enquanto variavel econ6mica. 

A utilizac;ao da capacidade produtiva na industria transformadora quando 

avaliada atraves da Taxa de Utilizac;ao da Capacidade Produtiva (TUCP), apresenta 

uma evolucao ciclica de uma regularidade nota vel nos ultimos 31 anos ( 1966-

1997).Uma fase ascendente de 4/5 anos e uma descendente de igual dur~ao definem 

ciclos com amplitudes variaveis mas de duracoes de 8/9 anos tal como os ciclos de 

Junglar. A razao desta regularidade que contrasta com a natureza aciclica de muitos 

outros fen6menos avaliados em termos monetarios, merece no futuro investig~ao 

especifica. 
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D 3. CONCLUSOES E PRINCIPAlS RESULTADOS EM RELAf;AO A 
ECONOMUAPORTUGUESA 

3.1. Ao nivel dos conceitos 

Apresentou-se o esbo~o de uma metodologia de caracteriz~ao da subutiliza~ao 

da capacidade e de tipos de desemprego permitindo distinguir desemprego keynesiano 

e de desemprego desemprego classico com base na informa~ao disponibilizada pelos 

Inqueritos de Conjuntura sectoriais do INE e o Inquerito de Conjuntura ao Investimento 

(ICI)-INE, analisando conjuntamente os desequilfbrios no mercado de trabalho e no 

mercado de produtos. 

3.2. Ao nivel explicativo 

Para Portugal foi ensaiada a validade de diferentes relacoes de Okun tendo-se 

conclufdo pela existencia de uma rela~ao forte entre a taxa de desemprego global ( e a 

taxa de desemprego de Iongo prazo) e a taxa de utiliza~ao da capacidade produtiva na 

industria transformadora com urn desfasamento de quatro trimestres. 0 coeficiente 

calculado foi identico ao estimado por Okun no seu trabalho pioneiro. A curva de Okun 

tra~ada para Portugal permitiu aproximar diferentes perfodos quanto a natureza do 

desemprego. 

0 limiar de crescimento de emprego nos ultimos anos situou-se em Portugal em 

cercade 3%. 

3.3. Ao nivel metodo16gico 

A taxa de desemprego embora usada vulgarmente como indicador da 

conjuntura no mercado de emprego, e portanto da subutiliza~ao deste factor produtivo 

apresenta algumas limita~oes nessa perspectiva. Uma forma de rectificar essa medida e 

atraves da taxa de desencorajamento outra e atraves da inclusao dos desempregados 

desencorajados na avalia~ao da subutiliza~ao dos recursos humanos como e efectuado 

pelo Sistema de Contas do Mercado de Trabalho (SCMT). 
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.0 Inquerito de Con juntura ao Investimento (ICIT -INE) permitiria caso os 

objectivos do investimento nao fossem assumidos como exclusivos conhecer melhor o 

fen6meno e relaciona-lo com a utiliza9ao. investimento admitindo pluralidade de 

objectivos, desenvolvimento e difusao de inform~ao segundo uma nomenclatura de 

produtos regularmente 

- 1 
CONCLUSOES GERAIS 

a) A nfvel conceptual 

• Em virtude da multiplicidade de criterios definidores da capacidade 

produtiva, sao varios os niveis de subutiliza9ao que podem ser caracterizados. 

• 0 nfvel 6ptimo de utiliza9ao da capacidade produtiva, definido em fun9ao dos 

custos e de diffcil identifica9ao por parte dos empresanos e e entendido como 

o nfvel mais satisfat6rio de labor~ao. Contudo, o nivel de labor~ao que 

corresponde a procura existente apresenta-se, em termos de satisfa9ao pela 

sua concretiza9ao, o segundo melhor. 

• A interpreta9ao dos resultados dos inqueritos directos sobre a capacidade 

produtiva exige clareza conceptual nos guestionanos. 

• Existe geralmente uma importante margem de capacidade (com e sem 

admissao de pessoal) que dota a oferta de flexibilidade de resposta face a 

oscila9oes da procura, mesmo em situa9oes em que o nivel de utiliz~ao da 

capacidade produtiva ja e considerado elevado. 

b) A nfvel metodologico 

• A avalia9ao da capacidade produtiva e respectiva evolu9ao pode ser efectuada 

segundo diferentes metodologias directas e indirectas. 

As conclusiies relativas as empresas, salvo indica~iio em contr.Uio, dizem respeito apenas as cmpresas do sector alimcntar 
;.· ''l:guSs. 
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• E possivel operacionalizar os conceitos de desemprego keynesiano e 

desemprego chissico com base nos inqueritos de conjuntura. 

• A taxa de desemprego enquanto medida parcelar da subutiliza~tao dos 

recursos humanos, deve ser complementada com outras avalia~oes 

nomeadamente a constru~tao de urn sistema de contas do mercado de 

emprego. 

c) A nivel explicativo 

• Os graus de subutilizacao dos factores produtivos, em particular do capital e 

do trabalho, podem no mesmo momento nao ser coincidentes quando se 

procede a analise a urn nivel elevado de desagrega~tao, embora se encontrem 

fortemente interrelacionados quando se analisam os dados agregados. 

• 0 nivel de utiliza~tao do factor trabalho nas empresas e geralmente mais 

satisfat6rio que o do equipamento. 

• A nivel agregado, existe uma forte relacao entre a dinamica da taxa de 

utilizacao da capacidade produtiva e a dinamica do desemprego, sendo que a 

primeira se reflecte sobre a segunda com urn desfasamento de cerca de urn 

ano. 

• A taxa de utiliza~tao da capacidade produtiva apresentou em Portugal desde 

1966, para a industria transformadora, uma evolucao ciclica com uma 

regularidade notavel de 8/9 anos, como os ciclos de Ju glar. 

• As principais causas da subutiliza~tao da capacidade produtiva relacionam-se 

com o nivel e comportamento da procura. 

• 0 excesso de capacidade chamberliniano, resultado do grau de concentr~ao 

da economia nao apresentou evidencia empirica . 

• A subutiliza~tao estrategica enquanto barreira a entrada num sector nao foi 

assinalado pelo conjunto de empresas analisadas, embora exista subutiliz~ao 
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estrategica para suprir picos de procura ou evitar custos de ajustarnento 

relativos a arnplia~ao da capacidade produtiva. 

• A flexibilidade tecnol6gica e considerada importante como forma de 

aumentar o nfvel de utiliza~ao da capacidade produtiva em particular no que 

respeita as possibilidades de varia~ao da escala produtiva. 

• A diferenciacao de produtos, dificilmente caracterizavel a ni'vel 

macroecon6mico, e uma forma frequentemente adoptada para obviar ou 

atenuar situa~oes de subutiliza~ao da capacidade produtiva. 

• 0 grau de especializacao das empresas nao apresenta associ~ao com o nfvel 

de utiliza~ao da capacidade produtiva pois encontram-se ni'veis insatisfat6rios 

de utiliza~ao em empresas muito e pouco especializadas. 

• 0 grau de especializa~ao dos estabelecimentos e parcialmente determinado 

por aspectos de natureza tecnica que obrigam a produ~ao conjunta de 

determinados bens independentemente da escala produtiva. 

• Os processes de ajustamento entre a oferta e a procura atraves das 

quantidades e dos pre~os nao esgotam as possibilidades de ajustarnento 

existentes, porque existem possibilidades de ajustamento atraves da cadencia 

de funcionamento dos equipamentos (afinal urn ajustamento pelas 

quantidades, como os stocks )e ajustamentos pelas qualidades. 

• 0 que foi" designado de ajustamento pelas gualidades corresponde as 
modifica~oes nas caracterfsticas dos produtos ou dos pr6prios produtos sem 

altera~ao nas quantidades produzidas que constituem na pratica urn vector 

importante, senao o mais importante de ajustamento entre a oferta e a procura. 

• 0 ajustamento pelas qualidades e facilitado pela crescente flexibilidade dos 

processos produtivos podendo ou nao ser acompanhado de gastos em 

publicidade enquanto vefculo de conform~ao da procura. 
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• 0 ajustamentos pelas qualidades, apesar da evidente importa.ncia empfrica, 

tern merecido por parte da teoria econ6mica relativamente pouca importancia 

em parte resultante do produto ser ignorado enguanto variavel econ6mica e os 

processos de multiprodu9ao serem uma area de investiga9ao relativamente 

recente. 

• 0 nfvel de utilizacao da capacidade produtiva constitui uma das formas de 

ajustamento entre a procura e a oferta, e a analise da sua evolu9ao e 

persistencia permite analisar fen6menos como o investimento de alargamento 

da capacidade ou o processo de admissao de pessoal. 
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• PISTAS DE INVESTIGA(:AO 

~ pistas de investiga~ao a seguir apresentadas resultam quer de insufici8ncias 

em rel~ao a investig~ao desenvolvida face aos objectivos inicialmente propostos, quer 

de novos aspectos que os resultados obtidos suscitaram. 

CJ Constru~ao de urn modelo explicativo do nlvel de utilizacao da capacidade produtiva 

para o que e necess8ria disponibilidade de informa~ao fiavel a urn nivel desagregado, 

em particular por produto. 

CJ Compreensao dos processos de ajustamento pelas guantidades, gualidades e prec;os, 

sua interac~ao e sequencia. 

CJ Caracteriz~ao sectorial do papel da flexibilidade tecnol6gica (e nesta da 

flexibilidade produtiva) nos processos de ajustamento entre a oferta e a procura e 

respectiva dura~ao. 

CJ Aprofundamento das metodologias de analise da inform~ao disponibilizada_ atraves 

dos inqueritos de conjuntura, com vista a sua utiliz~ao para compreensao de 

fen6menos como o investimento e o processo de criac;ao/destruic;ao de postos de 

trabalho 

0 Constru~ao de urn sistema de contas do mercado de trabalho . 

0 ldentific~ao atraves do metodo de Gagey e da curva de Okun das componentes 

classicas e keynesianas do desemprego e respectiva evolu~ao. 

0 Avali~ao da capacidade produtiva segundo diferentes metodos, compar~ao dos 

resultados. 

0 An8.lise da rel~ao entre as tensoes no sistema produtivo reveladas atraves da 

utiliz~ao da capacidade produtiva e do nfvel de pre~os. 



QUEST0ES INVESTIGADAS 

Quais slo as diversas conce~les de 
capacldade produdva definidas pela 
teoria e<:onomica e quais as que se 
encontram presentes nos 
question4rios de avalia~o da 
capacidade e respectivo nfvel de 
utitiz~o? 

Sfntese da respostas b questlles que orlentaram alnvestig~lo 

AMBITO DE INVESTIGA~AO 
GERAL 

• existem diferentes concepr&s de 
capacidade produtiva e por isso e 
tambem possfvel associar diferentes 
nfveis de sobre-utiliza~o e 
subutiliza~o da capacidade 

• nem sempre as con~ te6ricas 
de certos nfveis de utiliza~o e de 
capacidade produtiva coincidem com 
a interpreta~o dos empresarios 
quando das respostas aos 
question4rios 

AMBITO DE INVESTIGA~AO 
RELATIVO AO SECTOR 

• apesar da dificuldade em defini-lo, o 
nfvel 6ptimo de capacidade, quando e 
possfvel identifica-lo, corresponde A 
situa~o mais satisfatoria 

• o grau de satisfa~o quanto A utiliza~o 
da capacidade instalada e superior em 
rela~o ao pessoa1 quando comparado 
com a satisfa~o em rela~o ao 
equipamento 

• para definir o grau de sati~ do uso 
da capacidade e frequentemente 
utilizada como rererencia o nfvel de 
procura dirigido A empresa 

• a capacidade produtiva de uma empresa 
e geralmente constitufda por 
equipamentos instalados em diferentes 
momentos do processo de expanslo cia 
empresa (Oexibilidade posteriormente A 
instala~o) 

• a ~ potencial e o output 
gap que lhe estA associado podem 
ser definido de virias formas 

• as con~ de capacidade 
produtiva presentes nos lnqu6ritos 
de Conjuntura nem sempre slo 
claras quanto A lllltURza 
ecooomica ou ta:nica cia mesma, 
remetendo para um conceito vago 
de "nfvel normal de utiliz~" 

• a co~ mais precis& de 
~ cia capacidade em 
rei~ A procura preyista 6 
avaliada por inqu6rito diJecto em 
tennos qualitativos; a respectiva 
quantifi~ revestiria bastante 
interesse porque representaria um 
desequillbrio entre a oferta 
potencial e a procura efectiva 
dirigi_cla A enmresa. 

~ 
<:::) 



Quadro •• Conclusftes - Sintese da respostas as questftes que orientaram a lnvestlga~lo (cont) 

QUEST0ES INVESTIGADAS 

Como se relacionam os niveis de 
utiliza~lo de cada um dos factores 
produtivos ? 

De que forma se podem avaliar os 
nfvels de utiliza~lo da capacidade 
produtiva? 

AMBITO DE INVESTIGA~AO 
GERAL 

• os nlveis de utiliza~o de cada um 
dos factores produtivos, em particular 
os do trabalho e do capital 
encontram-se associados, mas os 
niveis de utitiza~o de cada um do 
diferentes, ao contnirio do que ~ por 
vezes admitido como hip6tese 

• os m~odos directos de avalia~o da 
capacidade produtiva constituem uma 
boa fonte de informa~o. podendo ser 
aperfei~ados com a incluslo dos 
conceitos de capacidade 

• as metodologias indirectas de 
avalia~o encontram-se 
condicionadas pelas qualidade dos 
dados de base em que se apoiam, 
nomeadamente o emprego disponlvel 
e o stock de capital 

AMBITO DE INVESTIGA~AO 
RELATIVO AO SECTOR 

ALIMENTAR 

• os niveis de utiliza~o do factor 
trabalho nas empresas do geralmente 
considerados como mais satisfat6rios 
que os niveis de utiliza~o do 
equipamento 

• a avalia~o dos niveis de utiliza~o da 
capacidade produtiva depende da 
produ~o potencial ( normal, tecmca, 
de pico, 6ptima, de equilibrio etc.) 
adoptada como referencia 

AMBITO DE INVESTIGA~AO 
RELATIVO A INDUSTRIA 

TRANSFORMADORA OU AO 
CONJUNTO DA ECONOMIA 

• os niveis de utiliza~ do factor 
trabalho na economia portuguesa, 
avaliados pela taxa de 
desemprego encontra-se 
fortemente associada a taxa de 
util~ da capacidade 
produtiva na ind6stria 
transfonnadora 

• as diversas metodologias de 
~ nem sempre conduzem 
a resultados i~nticos ( em termos 
absolutos e relativos) 

• existe uma forte associ~o entre 
o nivel de util~ global e o 
nivel de util~ na inchisbia 
transfonnadora 

~ ..... 



QUEST0ES INVESTIGADAS 

Quais as blp6teses esplicatlvu para 
os nfvels de utiliza~lo da 
eapaeldade produtiva e quais de 
entre elas se apresentam como 
relevantes no caso portugu@s 1 

Quadro •• Conclusftes - Sintese da respostas A~ questGes que orientaram alnvestlga~lo(eont) 

AMBITO DE INVESTIGA(:AO 
GERAL 

• as hip6teses explicativas do nfvel de 
utiliza~o da capacidade produtiva e 
nomeadamente da subutiliza~o da 
capacidade produtiva nem sempre se 
reportam ao mesmo nfvel de 
capacidade (p. ex. Capacidade t~nica 
ou econ6mica) 

AMBITO DE INVESTIGA(:AO 
RELATIVO AO SECTOR 

ALIMENTAR 

• as hip6teses relacionadas com a procura 
e com a estrutura de mercado slo as 
que se apresentam com maior potencial 
explicativo do nfvel de subutil~ 
nlo desejado 

• a subutiliza~o estrat~gica, quando ~ 
adoptada relaciona-se fundamental
mente com oscila~ regulares da 
procura ou com o crescimento previsto 
da procura ap6s a instal~o da 
empresa 

• as empresas de matia dimenslo 
apresentam geralmente nfveis de 
satisfa~o quanto a utiliza~ da 
capacidade produtiva mais elevados que 
as de menor e maior dimenslo, o que 
parece pressupor um intervalo de 
dimenslo 6ptima ou seja, um curva de 
custos em forma de U achatado 

AMBITO DE INVESTIGAtA.O 
RELATIVO A INDUSTRIA 

TRANSFORMADORA OU AO 
CONJUNTO DA ECONOMIA · 

• a procura surge tamb6m a nfvel 
agregado como a principal 
expli~ para a subutiliz~ da 
capacidade produtiva 

• o grau de conce~ sectorial e 
o nfvel de especializ~ do sector 
encontram-se associados a nlveis 
mais elevados de util~ da 
capacidade produtiva ao contdrio 
do que seria de prever a luz de 
algumas b:Orias explicativas 

~ 

~ 



Quadro •• Condus6es - Sfntese da respostas As questles que orientaram alnvestiga~lo (eont) 

QUEST0ES INVESTIGADAS 

Quais os tipos de ajustamentos entre 
a oferta e a procura, no curto e no 
Iongo prazo? 

Que importAncia desempenbam a 
dlferenela~lo de produtos, a 
dlvenlflca~lo de actlvldades sobre 
o nlvel de util~o da capacidade 1 

AMBITO DE INVESTIGA(:AO 
GERAL 

• os processus de ajustamento, porque 
levam tempo, retlectem-se a nivel 
agregado pelo desfasamento entre a 
evolu~o de algumas variAveis (por 
exemplo, a queda da produ~o 
antecipa a ~o do emprego) 

• a diversifica~o de actividades e 
principalmente a diferencia~o de 
produtos slo de imprecisa avalia~o 
pelo que os estudos empiricos oeste 
dominio resultam pouco fiiveis 

AMBITO DE INVESTIGAtAO 
RELATIVO AO SECTOR 

ALIMENTAR 

• nas empresas a varia~o do ritmo ou 
ca~ncia de labora~o 6 uma forma 
importante de ajustamento, a varia~o 
do nivel de utiliza~o da capacidade 
produtiva 6 outra forma de ajustamento 

• para a16m dos ajustamentos pelas 
quantidades e pelos ~ pode ser 
ainda considerado um ajustamento 
pelas qualidades ( modifi~o no 
comD6sito orodutivo) 

• o grau de especial~o de uma 
empresa nJo 6 apenas uma ~o 
estrat6gica, porque existe algum 
determinismo tecno16gico 
relativamente ao comp6sito produtivo 
em cada sector de actividade 
independentemente da escala produtiva 
das empresas 

• o grau de especializa~o nlo se 
apresenta associado ao nfvel de 
utiliza~o da capacidade 

AMBITO DE INVESTIGAtAO 
RELATIVO A INDUSTRIA 

TRANSFORMADORA OU AO · 
CONJUNTO DA ECONOMIA 

• o ajustamento pelos JXe90S, em 
particular em si~ de baJxa 
conjuntura e concol'ltncia 
imperfeita 6 menos ftequente que 
os ajustamentos pelas quantidades 
(stocks de produtos finals e nfve1 
de utiliz~ da c:apacldade 
produtiva) 

• analisado o conjunto da indUstria 
transformadoia nlo se apresentoa 
o grau de diversificalrlo de 
produtos como estando 
positivamente associado a nfveis 
mais elevados de utiliz~ da 
capacidade produtiva, pelo 
conttario, existem indfcios de que 
OS sectores mais especializados 
apresentam sistematicamente 
niveis de utiliz~ superiores 

~ 
~ 



Quadro •• Conclusks - Sfntese da respostas as questks que orientaram alnvestiga~lo (cont) 

QUEST0ES INVESTIGADAS 

Qual o efeito da ado~o de 
tecnologlu e formas de 
organlza~lo do processo produtivo 
mals fle:dvels sobre a subutiliza~o 
da capacidade produtiva? 

Qual o lmpacto sobre o 
eomportamento do lnvestlmento do 
nivel de utiliza~o da capacidade 
produtiva? 

AMBITO DE INVESTIGAf;AO 
GERAL 

• o grau de flexibilidade da capacidade 
produtiva 6 de diflcil avalia~o (por 
exemplo pela capacidade de resposta 
avaliada pelo tempo de ajustamento 
do processo produtivo a um choque 
daprocura) 

• o investimento privado 6 afectado 
pelo nivel de subutiliza~o da 
capacidade produtiva e raramente 
cresce quando esta 6 elevada 

AMBITO DE INVESTIGAf;AO 
RELATIVO AO SECTOR 

ALIMENTAR 

• a flexibilidade do processo produtivo 
nomeadamente a que possibilita variar 
a escala produtiva 6 considerada pelos 
empresarios como a mais importante 
para aumentar o nivel de utiliza~o da 
capacidade produtiva 

• a flexibilidade tecnol6gica e a 
flexibilidade de produ~o 6 elevada 

• as margens de capacidade com e sem 
admisslo de pessoal slo geralmente 
bastante elevadas 

• o alargamento da capacida4e 
(nomeadamente por aquisi~ de 
equipamentos ou admisslo de pessoal) 
ocorreu mesmo em empresas que 
possufam capacidade produtivas 
subutilizadas involuntariamente 

AMBITO DE INVESTIGAf;AO 
RELATIVO A INDUSTRIA 

TRANSFORMADORA OU AO 
CONJUNTO DA ECONOMIA 

• a flexibilidade a nivel agregado 
nlo 6 possfvel de detenninar 

• avaliando os nfveis tecnol6gicos 
dos sectores pela peroentagem de 
gastos em patentes e marcas e no 
VBP, nlo estlo associados com 
nfveis superiores de utilizac;lo da 
capacidade produtiva 

• de um modo- geral a capacidade 
exc::edentma nlo 6 um obst8culo 
t1o importante como a escassez de 
procura em rei~ is decis&s de 
investimento 

~ 
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.. UTJLIZA<;AO DA CAPACIDADE PRODUTIVA E AJUST AMENTOS DE 
CUKTO E DE LONGO PRAZO 

AJUSTAMENTOS PELAS QUANTIDADES 

LONGOPRAZO CURTO PRAZO · LONGOPRAZO 

c c c CAPACIDADE PRODUTIVA ~~~+++ 
GLOBAL 

UTILIZACAO <•> 
~NORMAL-.-. 

VCAPITAL SliBlmL.IZA~AO- SOBRElmUZA~AO A CAPITAL 
VTRABALHO ATRABALHO 

ABATE DE CAPITAL CAPACIDADE PRODUTIVA INVESTIMENTO DE 
( obstaculos : CAPITAL(*) ALARGAMENTO DE 

indivisibilidades CAPACIDADE<:zl 
tecnol6gicas) ( obstaculos financeiros) 

SliHtmL.IZAc;:Ao SOBREtmUZAc;:AU 

DISPENSADE CAPACIDADE PRODUTIVA- ADMISSAODE 
PESSOAL<J> TRABALHO (*) PESSOAL<l> 

( obstaculos: legisla~io ( obstaculos:legisla~io 
)aboral. custos de laboral. forma~io e custos 

despedimento) de admissao) 

Slllil mL.IZAc;:Ao SUBREtmuzAc;:Ao 

STOCKSDEPRODUTOSEPRAZOSDE 
ENTREGA(4) 

( obstaculos: perecibilidade 
A~UC'KS 't"STOC'KS 

( obstaculos: esgotamento 
dos stocks. capacidade de dos stocks) 

armazenamento) 
AJUSTAMENTOSPELOSPRECOS 

CAPACIDADE PRODUTIVA 
GLOBAL 

SliHtmUZA~ AU· SUHREl mUZA~ AU 

vrRE~OS APRE~'OS 
(oiiiUculull: eclnllura do: m.:n:ad" c ~" ) 

(!\l 

(*)Os DJUStamentos de cuno prazo podem corresponder entre outros procedamentos a moddica~ na 
,·elocidade de labom~lo e tempo de labom~o do trabalho ou do capital. 
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NOT A . Os ajustamentos podem ser conhecidos directa e indirectamente atraves dos 
inqueritos de conjuntura : 

(I)Taxa de Utiliza~io da Capacidade Produtiva (TUCP) (t-3) .e Grau de Suficiencia da 
Capacidade Instalada (t+I2) ; Insuficiencia do Equipamento como Obstaculo a Produ~ao (t)
Inquerito de Conjuntura a Industria Transformadora.(INE) 

(2)Factores Limitativos do lnvestimento (ano corrente e ano seguinte) - Inquerito de 
Conjuntura ao Investimento(INE) 

(3)Evolu~ao Prevista do Numero de pessoas empregues no estabelecimento (t+3)- Inquerito 
de Conjuntura a Industria Transformadora (INE) 

(4)Avalia~ao dos stocks de produtos acabados em rela~ao ao nivel normal (t) - Inquerito de 
Conjuntura a Industria Transformadora(INE) 

(5)Pfevisoes em rela~ao aos pre~os de venda(t+3) - Inquerito de Conjuntura a Industria 
Transformadora (INE) 
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