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1 - lntrodu~ao 

No quadro de urn estudo empfrico sabre a industria autom6vel mundial, 
este trabalho visa contribuir para a clarificac;:ao das seguintes questoes: porque 
e como as empresas se internacionalizam? Ou seja, par que razoes e sob que 
formas elas crescem para fora do seu espac;:o nacional de origem? Existindo, 
no processo decisional da empresa, urn trade-off entre as formas do seu 
envolvimento internacional, aquelas duas questoes junta-se uma terceira: que 
factores influenciam a escolha das vias tradicionais de internacionalizac;:ao
exportac;:ao, contratos de licenc;:a e operac;:oes de investimento directo estrangei
ro (IDE)? 

Para responder aquelas questoes, em primeiro Iugar, passam-se em revis
ta as principais teorias explicativas da internacionalizac;:ao das empresas. Em 
segundo Iugar, explicitam-se as grandes transformac;:oes ocorridas na industria 
autom6vel e que estao na base da sua convergencia para uma actividade com 
caracterfsticas globais. De seguida, com inspirac;:ao naquelas teorias, formula
-se urn conjunto de hip6teses de trabalho, a testar com recurso a modelos de 
tipo RLM e Probit. Finalmente, apresentam-se as principais conclusoes. 

2 -lnternacionaliza~ao das empresas: Teorias explicativas (1) 

Ate aos anos 60, os movimentos internacionais de capital eram equaciona
dos a luz da hip6tese da abundancia relativa de capital ou da teoria do risco 
associado aos investimentos de carteira (2). Nestas explicac;:oes, e not6ria a 
subalternidade do estatuto do conceito de IDE, ao admitir-se implicitamente que 
este s6 tern expressao nos tftulos que representam o capital das filiais. Ora, 
uma carteira de tftulos nao se confunde com uma filial, da qual se detem nao 
s6 a propriedade, mas tambem a gestao e o controlo. 

A ruptura com a visao da firma multinacional (FMN) como «intermediario 
financeiro», que arbitra as aplicac;:oes internacionais de capita is em func;:ao do 
risco e do diferencial de remunerac;:oes, foi efectuada par Hymer (1960), que 
lanc;:ou as bases da teoria do IDE e da FMN. 

Para Hymer, as determinantes do IDE, como «pacote de recursos» transfe
rfvel entre pafses e no espac;:o interno das firmas, radicam em vantagens 

() Professor do ISEG/UTL e investigador do CISEP. 
(1) Para urn survey desenvolvido do tema v. Guerra (1990), pp. 44-170. Neste ponto se

gue-se de muito perto Guerra (1993). 
(2) Sobre o assunto v. Nurske (1993), Markowitch (1959), Grubel (1968), Levy e Semat (1970) 

e Rugman (1977). 
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competitivas que conferem aos seus titulares uma superioridade concorrencial 
sabre os rivais. A fonte e natureza das vantagens tanto podem decorrer de 
imperfeiv6es no mercado de bens - diferenciavao do produto, marcas, tecni
cas de marketing, etc. - como do mercado de factores - tecnologias paten
teadas ou inacessfveis, discriminavao no acesso ao mercado de capitais, com
petencias de gestao desenvolvidas no interior da empresa, etc. 

Nesta linha, Johnson (1970) sugere que as mais significativas vantagens 
competitivas sao as que, no espaQo interno das firmas, tern a natureza de bens 
publicos. Particularizando, Caves (1971) refere a capacidade das empresas para 
diferenciar produtos e Hirch (1976) enfatiza as vantagens resultantes de activi
dades sistematicas de I&D. No quadro de urn estudo empfrico sabre a interna
cionalizavao da industria americana, Horst (1972) refere que, isolando as dife
renvas interindustriais, a variavel mais directamente correlacionada com a 
propensao a internacionalizavao das firmas e a sua dimensao. 

Mas, se uma vantagem internacionalmente transferfvel no interior da firma 
e uma condivao necessaria de sucesso competitive, os custos da conduvao de 
urn neg6cio a distancia e num ambiente desconhecido podem aconselhar o seu 
titular a licencia-la ou a abastecer terceiros mercados pelas exportav6es. En
tao, para investir no estrangeiro, e nao s6 fundamental que a vantagem seja 
transferfvel, mas tambem que a renda econ6mica decorrente da sua explora
yao internalizada supere a das formas alternativas de exploravao. 

Assim formulada, a hip6tese da vantagem competitiva predisp6e a pensar 
em termos de uma simples vantagem. Sendo assim, o monop6lio da empresa 
seria efemero. 0 valor explicative da hip6tese resulta acrescido se o processo 
de aquisivao e preservavao da vantagem for dinamizado e endogeneizado pela 
empresa. Este caminho e aberto pela bern conhecida teoria do ciclo de vida do 
produto de Vernon (1966). 

0 contribute de Vernon e uma combinavao criativa entre a abordagem da 
vantagem competitiva e o modelo do ciclo de vida do produto da literatura do 
management. Corporizada num novo produto, a vantagem e inicialmente deter
minada pelas condiv6es locacionais do pafs de origem da firma e erosiona-se 
com a evoluvao das caracterfsticas do mercado e da tecnologia- produto e 
processo. A deslocalizavao da produvao e, na fase de maturidade do produtb, 
a reacvao para preservar a vantagem e, na fase de standardizavao, a opQao 
para reduzir os custos da sua exploravao. Erosionada a vantagem da empresa 
relativamente a um produto particular, resta-lhe reiniciar o ciclo com o lanva
mento de produtos sucedaneos, o que pode ocorrer no quadro mais vasto de 
um movimento de desmaturavao da industria. 

A generalizavao do fen6meno multinacional, o esquematismo hierarquico 
e sequencia! das formas de abastecimento de terceiros mercados, a reduvao 
do gap tecnol6gico entre os EUA e outros pafses desenvolvidas e a globalizavao 
de algumas industrias sao aspectos crfticos que levaram Vernon a reformular a 
teoria em termos de «reacvao oligopolfstica» (3). Na mesma linha se situam os 
trabalhos de Hymer e Rowthorm (1970), Knickerbocher (1973), Grahan (1974) 
e Lanteri (1984) que interpretam o IDE americana como um fen6meno de reac-

(3) A reformulagao de teoria pode ser vista em Vernon (1977). 
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gao oligopllstica e o IDE cruzado entre os EUA e a Europa como um mecanis
mo de «troca de ameagas» entre oligop61ios. 

Para Aliber (1970), a posse de uma vantagem competitiva (patente) e tam
bern considerada apenas uma condigao necessaria para a produgao no exteri
or. Porem, as determinantes da escolha da sua forma de exploragao nao rele
vam directamente de imperfeigoes dos mercados, mas do facto de o mundo se 
encontrar dividido em «areas aduaneiras» e «areas monetarias••. 

Num mundo dividido em areas aduaneiras, mas fazendo parte da mesma 
zona monetaria, as tarifas afectam a escolha do local de exportagao da paten
te, havendo incentivo para utiliza-la dentro de cada zona aduaneira. Sem imper
feigoes no mercado de patentes, o seu valor seria igual para comprador e vende
dor, nao estando resolvido o trade-off entre venda de licenga e IDE. 0 trade-off 
s6 pode ser racionalizado, se estivermos em presenga de palses integrados 
em diferentes areas monetarias, geradoras de divergencias nos racios de 
capitalizagao do valor das patentes. Com efeito, ao exigir um premia contra a 
incerteza de risco de cambia a empresa do pals comprador, nao aplicavel quan
do os activos estao denominados na mesma moeda, o mercado resolve o trade
off a favor de uma operagao da IDE, sobretudo se as vendas atingirem um 
limiar significative. 

As teorias managerial (4) e behavorista (5) fornecem elementos adicionais 
para a compreensao do fen6meno da internacionalizagao mas, na perspectiva 
da teoria da firma, e da maior relevancia a linha de investigagao que estuda a 
empresa e o seu crescimento como alternativa ao proprio mercado - teo ria dos 
custos de transacgao ou da internalizagao. Esta linha de investigagao remonta 
ao trabalho pioneiro de Coase (1937), posteriormente aprofundado par Williamson 
(1975) e admite como questao de principia que a empresa e o seu crescimen
to resultam da progressiva internalizagao de transacg6es realizaveis pelo sis
tema de pregos, na ausencia de imperfeig6es. 

As imperfeig6es de mercado sao, como ja referimos, o ponto de partida 
de Hymer mas, como salientam Dunning e Rugman (1985) e Rugman (1985), 
a visao pioneira daquele autor nao leva as conclus6es da teoria da internalizagao. 
0 pensamento de Hymer focaliza, sobretudo, a capacidade da FMN para criar 
barreiras a entrada e outros tipos de imperfeigoes que conduzem a internalizagao 
dos mercados. E mais uma teoria da concorrencia oligopollstica aplicada a FMN 
do que uma teoria da empresa: o que esta em apreciagao sao os prop6sitos 
anticompetitivos da internalizagao e nao os seus efeitos sabre a eficiencia - as 
economias de custos de transacgao. 

Na ausencia de custos de transacgao no mercado internacional de bens 
finais -custos de transporte, barreiras pautais e nao pautais ao comercio, ris
cos de cambia, etc. -, as empresas permanecem nos respectivos palses de 
origem e aqueles mercados, com imobilidade internacional de factores, sao 
abastecidos par exportag6es. Alternativamente, se a mobilidade internacional de 
factores e superior a dos bens finais, terceiros mercados podem ser servidos 

(4) Sabre o tema v. Penrose (1956) e Richardson (1971 ). 
(5) Sabre a aplicagao da teoria behavorista no estudo da internacionalizagao das empresas 

v. Aharoni (1966). 
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pela prodw;:ao local atraves da transferencia internacional dos actives mais 
associados a vantagem competitiva da firma. 

Admitamos que a vantagem e corporizavel em actives materiais e ou con
vertfvel num registo- marca, patente- que garante a sua titularidade a firma 
inovadora. Nestas circunstancias, os direitos de propriedade associados podem 
ser transaccionados no mercado atraves da via contratual entre empresas inc:le
pendentes - acordos de licenva -, colocando-se a questao de saber porque 
e que, tao frequentemente, 0 nao sao. 

0 exame das caracterfsticas do mercado de know-how especffico das fir
mas conduz a identificavao de varias dificuldades transaccionais, razao pela qual 
a empresa se pode substituir ao mercado internacional, explorando de forma 
internalizada, noutros pafses, aqueles activos. 0 principal argumento e conhe
cido pelo paradoxa da informavao (6) e a superioridade da transac9ao intrafirma 
e absoluta quando a vantagem nao e comerciavel. A probabilidade da ocorren
cia e tanto maior quanta mais a vantagem resultar de um trabalho de equipa e 
de sinergias pr6prias da actividade normal da empresa. Acresce ao que fica 
dito que e no interior da firma que, como sugere Johnson (1970), o know-how 
mais tem caracterfsticas de bem publico e). sendo transferido, no seu interior, 
a custos substancialmente mais reduzidos. 

Na perspectiva da teoria dos custos de transacvao, o trade-off entre expor
tavao e IDE e elegantemente equacionado por Hirsch (1976), num contexte de 
crescimento do mercado de destino. A escolha entre IDE e venda de licenva e 
racionalizada por Davies (1977) e Buckley e Davies (1979), que concluem que 
a estrategia preferfvel para a exploravao de uma vantagem exclusiva e livre
mente transferfvel em mercados competitivos e a venda de licen9a. Contudo, 
se certas hip6teses do modele forem relaxadas (8), o IDE pode revelar-se a 
melhor estrategia. 

Com suporte empfrico, Baranson (1970) defende que a escolha entre IDE 
e venda de licenvas e fortemente condicionada pela combinavao de quatro ti
pos de factores: a natureza da tecnologia transaccionada; as caracterfsticas dos 
pafses envolvidos; as caracterfsticas das empresas recipientes, e, as caracte
rfsticas da empresa cedente. 

A prop6sito, o autor conclui que ha preferencia pelo IDE quando: a) a em
presa possui recursos humanos e financeiros disponfveis; b) o controlo sabre o 
desenvolvimento presente e futuro do mercado e desejavel, sobretudo em pro
dutos e tecnicas que tem um perfodo de vida Iongo; c) a empresa receia que 
a licenva se traduza em cedencias de know-how valioso, ou na perda de posi
vao nos mercados em que esta estabelecida; d) a transferencia envolve uma 
larga gama de produtos, ou do know-how associado; e) a tecnologia e alta-

(6) Como e sabido, o valor comercial da informac;:ao reside na preservac;:ao do seu sigilo. 
A transacc;:ao comercial, contudo, envolve a sua divulgac;:ao ao comprador potencial. Mas, se o 
titular a divulga, no acto de convencimento do potencial comprador, este adquire-a sem custo. 
0 argumento e desenvolvido em Arrow (1969). n 0 bern publico e aquele relativamente ao qual nao existe rivalidade no consumo, ou 
seja, o facto de urn agente econ6mico o utilizar, nao impede a sua utilizac;:ao por outro agente. 

(8) Em particular admitindo assimetria de informac;:ao entre comprador e vendedor da 
tecnologia e considerando que o mercado nao e competitive. 
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mente complexa e a transferencia requer uma rela9ao prolongada e sustenta
da; ~ M interesse em proteger a qualidade do produto e ou a sua marca. 

Prefere-se a venda de licen9a se: a) o mercado e pequeno para garantir 
a rentabiliza9ao do IDE, o ciclo de vida ou o controlo da vantagem sao efemeros; 
b) a firma e detentora de tecnologia vendavel, mas faltam-lhe recursos para 
uma opera9ao de IDE; c) o IDE esta vedado por restri96es legais, ou evidencia 
elevados riscos de natureza econ6rnica ou polftica; d) existem beneffcios recf
procos potenciais na venda cruzada de licen9as; e) sao previsfveis litfgios sa
bre a propriedade de patentes ou desenvolvimentos tecnol6gicos associados. 

Tomando como ponto de partida o trabalho de Aliber (1970), Buckley e 
Casson (1981) teorizam o processo sequencia! de passagem entre as tres for
mas de envolvimento internacional das empresas, considerando a dimensao e 
crescimento do mercado a abastecer e a escala 6ptima/custo mfnimo (9) de 
cada alternativa. Se cada forma de abastecimento for eficiente, num mercado 
sujeito a um crescimento aut6nomo, a teoria prediz que a empresa come9ara 
por exportar, optara pela venda de licen9a a medida que o mercado cresce, 
seguindo-se depois o IDE, nunca o IDE precedendo a venda de licen9a e esta 
fase de exporta9ao. 

Os ensinamentos das teorias de comercio estao relativamente ausentes 
nas explica96es ate agora apresentadas para equacionar o problema da 
internacionaliza9ao das empresas. Contudo, muitos dos factores explicativos dos 
padroes de comercio explicam tambem os padr6es de IDE (1°). Esta constata9ao 
levou Dunning (1981) a sugerir que as teorias de comercio e do investimento 
internacional deviam ser tratadas como aspectos complementares de uma teo
ria ecletica do envolvimento internacional. 

Ao atender aos aspectos locacionais da produ9ao, a teoria ecletica, tam
bern conhecida por paradigma OLI, reabilita o papel das vantagens comparati
vas dos pafses presentes nas teorias do comercio, mas secundarizadas nas 
teorias do IDE ja enunciadas, que dao um enfoque predominante a vantagem 
competitiva das empresas ou as estruturas das industrias. 

0 paradigma OLI postula que, para uma empresa se envolver em opera-
96es de IDE, tres condi96es devem ser satisfeitas (11 ): a) deve possuir ownership 
advantages (OA) face a firmas de outras nacionalidades, para servir mercados 
particulares; b) satisfeita a primeira condi9ao, deve ser mais rentavel para a 
empresa utiliza-las ela propria, do que vende-las a firmas estrangeiras
internalisation advantages (lA); c), satisfeitas as duas anteriores condi96es, deve 
ser mais rentavel utilizar as suas OA em conjun9ao com alguns inputs fora do 
pafs. Caso contrario, os mercados externos serao inteiramente servidos pelas 
exporta96es e o mercado domestico (da empresa exportadora) pela produ9ao 
aut6ctone location advantages (LA). 

(9) Adrnite-se que os custos fixos das forrnas de abastecirnento de urn terceiro rnercado 
estao, por ordern crescente, assirn hierarquizados: exporta9ao, acordo de licenya, IDE; a partir de 
urn certo nfvel do rnercado, a hierarquia dos custos variaveis e a seguinte: IDE, venda de licenya, 
exporta9ao. 

(1°) Sobre o assunto v. Guerra (1990), pp. 124-41. 
(1 1) Dunning (1981) expoe os princfpios do paradigrna OLI nos cap. 2, 3 e 4. 
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Os tres tipos de vantagens - OA, lA e LA-, que relevam de corpos te6ri
cos distintos (1 2), sao identificaveis e dotados de especificidade propria. Contu
do, interagem uns sabre os outros, sendo embora sobredeterminados pelas LA, 
que sao especfficas de cada pafs. Na tradigao das teorias de comercio, influen
ciam as OA, que em conjunto com as LA influenciam as lA. 

A medida que um pafs evolui no seu estadio de desenvolvimento, com 
ele evoluem as vantagens associadas ao paradigma OLI e, portanto, as carac
terfsticas do pafs e das empresas como importadores e exportadores de IDE. 
Esta evolugao e conhecida par ciclo de desenvolvimento do IDE, um dos maio
res contributes para a dinamizagao do fen6meno, tambem devido a Dunning 
(1 3). Nesta linha situa-se a teoria sintetica de Muchielli (1985) que, bebendo nas 
propostas de Kojima (1978) e Ozawa (1979), sugere a leitura da propensao 
para o IDE como um jogo de combinag6es entre vantagens comparativas dos 
pafses e vantagens competitivas das empresas. A evblugao de um estadio de 
maior propensao a exportagao, para outro de maior propensao ao IDE, resulta 
de uma progressiva deca/age entre estes dais nfveis de vantagens. A propen
sao a exportar e dominante quando OS dais nfveis estao <<em faSe>>; uma maior 
propensao a produgao internacional ocorrera se estao ••desfasados>>. 

Como releva das teorias ecleticas e sintetica, as empresas investem no 
exterior em busca da convergencia entre as suas vantagens e as vantagens 
comparativas dos pafses de implantagao. No caso de FMN globais, esta con
vergencia extravaza as dicotomias que estruturam aquelas teorias e todas as 
outras em que se inspiram: a escolha entre exportagao e produgao no exterior, 
par um lado, e a hierarquia entre pafs de origem (casa-mae) e pafs de destino 
(filial ou quase-filial), par outro. 

Aquelas dicotomias sugerem que as industrias e competigao internacional 
associadas sao multidomesticas, quando, na realidade, algumas sao progressiva
mente globais. No primeiro caso, a competigao em cada pafs e relativamente 
independente da que ocorre noutros pafses e a industria internacional e uma 
colecgao de industrias nacionais, no seio das quais as FMN se instalam para 
explorar as vantagens que desenvolveram nos respectivos pafses de origem. 
Nas industrias globais, que Porter (1986) define como aquelas em que a posi
gao competitiva de uma empresa num pafs e significativamente afectada pela 
sua posigao noutros pafses e vice-versa, a internacionalizagao das empresas e 
em si mesma fonte de vantagens adicionais. 

A industria globaliza-se, se novas vantagens - contracgao de custos, maior 
aproveitamento de economias de escala, disponibilidade de recursos qualifica
dos e raros no pafs de origem, maior flexibilidade e coordenagao, etc. - emer
gem da integragao das actividades numa base mundial ou regional. A disper
sao e integragao espacial das actividades de uma ••cadeia de valor>> (1 4) e tanto 

(1 2) Na tradigao de Hymer, a organizagao industrial preocupa-se com a natureza das OA. 
Na perspectiva de Coase e Williamson, a teoria dos custos de transacgao estuda as circunstan
cias que levam a empresa a internalizar a exploragao daquelas vantagens (lA), por contraposigao 
a sua exploragao externalizada. As teorias do comercio clarificam os factores de localizagao da 
produgao (LA). 

(1 3 ) Sabre o assunto v. cap. 5 de Dunning (1981) e Dunning (1986). 
(1 4) 0 conceito de cadeia de valor e desenvolvido em Porter (1985), cap. 3. 
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maior quanta mais a firma, pela coordena9ao e arbitragem que estabelecer entre 
aquelas actividades e as vantagens locacionais dos pafses, for capaz de adqui
rir uma superioridade concorrencial sobre os rivais que competem numa base 
multidomestica. 

3 -A internacionaliza~ao da industria autom6vel 

3.1 - A internacionaliza9ao como processo 

Na perspectiva de Abernathy (1978), Jones (1981 ), Bonnafos et a/. (1983) 
e Altshuser et a/. (1985), a internacionaliza9ao da industria autom6vel e sua 
convergencia para uma actividade com caracterfsticas globais e o resultado de 
quatro tipos de raz6es: a inova9ao industrial e a difusao internacional dos seus 
efeitos; as polfticas publicas dos pafses de origem e destino dos produtos e 
actividades dos grandes construtores mundiais; os movimentos de integra9ao 
econ6mica regional e, a uniformiza9ao tendencial dos padr6es de consumo entre 
os principais mercados regionais. 

Com efeito, no ciclo evolutivo da industria autom6vel sao identificaveis tres 
grandes transforma96es tecnol6gicas e organizacionais (1 5). Estas inova96es, 
como e sugerido pela teoria ecletica de Dunning, foram determinadas pelas 
condi96es locacionais dos pafses e regi6es em que ocorreram, conferindo aos 
seus protagonistas a lideran9a internacional. Os sucessivos lfderes, munidos de 
vantagens competitivas pr6prias consolidadas nas dinamicas dos respectivos 
mercados domesticos, disputaram as posi96es internacionais dos lfderes anterior
mente estabelecidos, atraves de todas as formas de envolvimento ao seu al
cance: exporta96es primeiro, deslocaliza9ao da produc;ao depois (1 6). Em conse
quencia, intensificou-se o jogo concorrencial e reconfiguram-se os equilfbrios 
internacionais da industria. 

Na reconfigura9ao dos equilfbrios, as polfticas publicas (1 7) desempenha
ram urn papel importante a varios nfveis: protec9ao dos mercados das amea-
9as dos novos lfderes, no caso dos tradicionais pafses produtores; promo9ao 
das industrias locais, no quadro de polfticas de substitui9ao de importa96es e 
ou de promo9ao de exporta96es, nos multiplos pafses que, sobretudo ap6s a 
2.!! Grande Guerra, quiseram criar uma industria de base nacional. Por vezes, 
tambem operaram como agentes de promo9ao directa da internacionalizac;ao 
das empresas, de concentra9aO industrial e de preserva9aO da propriedade na 
mao de nacionais. 

A primeira transformat;ao, que ficou conhecida por fordismo, ocorreu nos 
EUA, pafs lfder da industria ate final dos anos 50. Ate a 1.!! Grande Guerra, as 
firmas americanas serviram os mercados externos, sobretudo atraves de expor
ta96es. No contexto generalizado do proteccionismo que se seguiu a 1.!! Gran
de Guerra, a par do primitivisri1o dos meios de transports marftimo de entao, a 

(15) Para uma sfntese do tema v. Guerra (1990), pp. 248-75. 
(1 6) Guerra (1990), pp. 275-346 apresenta abundante evidencia empfrica sabre o assunto. 
(17) Sabre o tema v. Guerra (1990), pp. 236-48 e pp. 275-89. 
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preservac;:ao das pos1c;:oes conquistadas pelas exportac;:6es impos a 
deslocalizac;:ao da produc;:ao, atraves de investimentos defensivos nos principais 
mercados. 

A segunda transformat;ao ocorreu na Europa no final dos anos 50 e resul
tou da aplicac;:ao das tecnicas de produc;:ao de massa, num contexto de grande 
diferenciac;:ao do produto a escala europeia, sob o duplo impulso dos efeitos de 
demonstrac;:ao das FMN americanas e do movimento de integrac;:ao. Num qua
dro de protecc;:ao e isolamento, as diferentes industrias nacionais e, de entre 
elas os varios produtores locais, produziam series reduzidas, com soluc;:6es tec
nicas particulares e adequadas as condic;:6es locacionais dos respectivos paf
ses: nfveis de rendimento media e sua distribuic;:ao, fiscalidade directa e indi
recta sabre vefculos, prec;:o dos combustfveis, condic;:6es geograficas e 
climatericas, concentrac;:ao populacional, trac;:ado urbana, etc. Com a criac;:ao e 
sucessivos alargamentos da CEE, a diversidade e fragmentac;:ao da industria 
europeia, considerada uma desvantagem para os padr6es americanos, tornou
-se na fonte da sua vantagem competitiva. Quando cada produtor pode vender 
os seus produtos diferenciados em todos os mercados comunitarios, a vanta
gem competitiva da diferenciac;:ao juntou-se a vantagem da produc;:ao em serie. 
Estava criado um novo ciclo virtuoso entre produc;:ao e consumo de massas, 
facilitado pelo desarmamento pautal que se estava a operar no ambito do GATT. 

0 movimento de integrac;:ao nao originou fluxos significativos de IDE cru
zado entre os principais pafses produtores europeus. Concentraram as suas pro
duc;:6es nos respectivos pafses de origem, servindo os mercados comunitarios 
pela via das exportac;:6es. Contudo, perante a ameac;:a dos novas produtores de 
massas, as FMN americanas reforc;:aram os seus aparelhos produtivos nos princi
pais mercados do velho continente. Progressivamente, intensificaram o nfvel de 
coordenac;:ao e integrac;:ao entre as suas unidades produtivas, inclusas as cria
das na fase de protecc;:ao. 

No infcio da decada de 70, um dos trac;:os mais marcantes do mercado 
autom6vel mundial era a sua relativa compartimentac;:ao. 0 mercado america
no, naturalmente protegido das importac;:6es pelas preferencias dos consumido
res par modelos de grandes dimens6es, era dominado pelas empresas aut6c
tones. De igual modo, a procura nos mercados europeus, em particular o 
comunitario, era satisfeita pelas empresas locais, inclusas as filiais das tres 
maiores FMN americanas. As trocas transatlanticas eram quase nulas e o IDE 
das empresas europeias nos EUA, praticamente inexistente. 

Perante a fraca performance exportadora das FMN americanas a partir da 
2.!! Grande Guerra, as empresas localizadas na Europa progrediram nos mer
cados nao protegidos, exportando. Nos mercados protegidos, a disputa fez-se 
pela via do IDE e da produc;:ao sob licenc;:a. Esta situac;:ao correspondia a um 
equilibria da industria a escala mundial, em vias de ser rompido pela conver
gencia de dais factores: a emergencia do Japao como grande produtor e con
corrente internacional e a crise energetica. 0 jogo competitive jogado a dais a 
partir dos anos 50, passa a ser jogado a tres, no infcio dos anos 70. 

Se a industria americana se impos pela superioridade das tecnologias de 
produc;:ao e a europeia pela excelencia das tecnologias de produto, que domf
nios restavam as empresas japonesas para se afirmarem nos mercados inter
nacionais? Nao sendo vislumbraveis, quando da sua entrada em cena, solu-
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<;6es tecnol6gicas revolucionarias naqueles dois domfnios, restava as empresas 
nip6nicas, depois de assimilidas as tecnologias, inovar na area da organiza<;:ao 
da produgao. Estas inovag6es, consagradas nas conhecidas express6es just in 
time e total quality traduziram-se na superagao de duas limitag6es do modelo 
fordista, particularmente gravosas quando os mercados se aproximam da satu
ragao: a forte integragao vertical e rigidez dos aparelhos produtivos, orientados 
para o aproveitamento maximo das economias de escala; a adaptagao da pro
dugao as oscilag6es da procura, atraves da constituigao de stocks. Nisto con
sistiu a terceira transforma9ao da industria, que visou a flexibilidade organizativa 
em resposta a rigidez das tecnologias de produgao de massas. A resultante 
saldou-se, inicialmente, por uma vantagem competitiva de pregos do lado das 
empresas nip6nicas. 

A chegada das empresas japonesas aos mercados internacionais ocorreu 
num perfodo de fraca protecgao aduaneira dos principais mercados, em parti
cular o americana. A primeira crise energetica, ao orientar as preferencias dos 
consumidores para vefculos de baixa gama, foi de grande oportunidade para 
as exportag6es das empresas nip6nicas, que haviam privilegiado a produgao 
de vefculos de baixo prego e reduzido consumo energetico. 0 segundo choque 
petrolifero prolongou o clima de oportunidade anterior e os modelos japoneses 
penetraram em todos os mercados do mundo. Nos mercados tradicionalmente 
protegidos, pela via da deslocalizagao da produgao; nos mais abertos, atraves 
das exportag6es. 

No infcio da decada de 80, as empresas japonesas foram convidadas a 
autolimitar as exporta<;:6es para os EUA e para os pafses da CEE, cujas indus
trias, afectadas pela crise, apresentavam desemprego e excesso de capacida
de. Como resposta e na esteira de algumas empresas europeias, as empresas 
nip6nicas procederam .a investimentos defensives nos EUA; na CEE, mais fe
chada aos investimentos japoneses na industria autom6vel, havia apenas a 
registar, como significativos, os investimentos no Reina Unido. 

Nos tradicionais pafses produtores, a decada de 80 foi de reestruturagao 
generalizada, reconfigurando-se os grandes equilfbrios da industria a escala 
mundial. Por um lado, as industrias americana e europeia reduziram o lag 
competitive em relagao ao Japao, adoptando alguns dos aspectos inovadores 
do seu modelo organizacional; por outro _lado e de forma generalizada, operou
se um profunda movimento de inovagao no seio da industria, no domfnio das 
tecnologias de produto e processo. Tratou-se da busca da flexibilidade pela via 
tecnol6gica, iniciada pelas empresas japonesas no domfnio organizacional. 

Contrariamente ao preconizado pela teoria do ciclo de vida do produto, a 
industria recentrou-se nos tradicionais centres de produgao. Pelas caracterfsti
cas estruturais, em particular as fortes barreiras a entrada, apenas urn pequeno 
numero de pafses obteve o estatuto de produtor (1 8), de entre aqueles que, no 
pas-guerra, tentaram criar industrias de base nacional, sob o impulso de polfti
cas voluntaristas de promogao de exportag6es e com empenho directo das FMN. 
Pelo reduzido peso na produgao e exportagao mundiais, mas tambem por se
rem, de uma maneira geral, filiais dos grandes construtores tradicionais, os novas 

(18) Trata-se do Brasil, Mexico, Espanha e Coreia do Sui. 
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produtores nao representavam, para as FMN, uma ameac;:a real ou potencial. 
De resto, ao Iongo de toda a decada de 80, por raz6es de ineficiencia e 
recentragem dos aparelhos produtivos, foram encerradas muitas das unidades 
de montagem - IDE e produc;:ao sob licenc;:a- que proliferavam por todas as 
regi6es do mundo (1 9). 

3.2 -A internacionaliza~ao como resultado de um processo 

Para 1986, inventariamos 29 FMN (i= 1,2, ... ,29) da industria autom6vel (2°) 
originarias dos 7 pafses (21) tradicionalmente produtores U= 1,2, ... ,7), a produ
zir pela via do IDE (Pk) ou de contratos de licenc;:a (P1J), em pelo menos 4 par
ses de destino, totalizando 506 implantac;:6es no estrangeiro, espalhadas por 53 
pafses (r= 1 ,2, ... ,56) (22). Trata-se de manifestac;:6es de deslocalizac;:ao interna
cional da produc;:ao que, complementadas com os fluxos de comercio externo, 
nos dao um retrato aproximado da internacionalizac;:ao da industria no ponto de 
confluencia das tres ondas de internacionalizac;:ao a que fizemos referencia em 
3.1, ou seja, nos perm item fixar os contornos da internacionalizac;:ao da indus
tria, como resultado de um processo de envolvimento dos seus principais pro
tagonistas. 

Com base nesta informac;:ao, sao as seguintes as hip6teses de trabalho 
que nos propomos testar: em primeiro Iugar, clarificar as determinantes do grau 
de internacionalizac;:ao -(Pk + PI/Pel) e de internacionalizac;:ao da produc;:ao ex
terna -Pki(Pk + P1 )- das empresas; em segundo Iugar, fazer luz sabre as determi
nantes da escolha entre operac;:6es de IDE (KL = 1) e contratos de licenc;:a 
(KL = 0) e, finalmente, clarificar o quadro decisional da empresas quanta ao grau 
de participac;:ao no capital das suas filiais ou quase-filiais: participac;:ao maioritaria, 
minoritaria ou nula (23). 

3.2.1 - Grau de internacionalizagao e de internalizagao da produgao externa das empresas 

A produc;:ao externa de uma empresa decorre da posse de uma vantagem 
competitiva que permita superar, relativamente aos concorrentes potenciais e 
efectivos, as desvantagens associadas a conduc;:ao dos neg6cios no exterior. 
Partimos desta cor)statac;:ao generica, presents em todas as teorias explicativas 
do envolvimento eXterno das empresas, para responder as duas quest6es se
guintes: como explicar os diferentes graus de internacionalizac;:ao das 29 FMN 

(19) Entre 1980 e 1986, segundo Guerra (1990), as FMN com pelo menos 4 implantagoes 
no estrangeir6 encerraram 90 unidades de produgao/montagem, associadas a operagoes de IDE 
ou contratos de .licenga. 

(2°) Trata-se da A. Motors, Chrysler, GM, Ford, I. Harvest, Mack, Hino, Honda, lzuzu, 
Mitsubishi, Nissan, Toyota, Susuki, Toyo Kojic, Daihatsu, Fujy, Heavy, Citroen, Peugeot, Talbot, 
Renault B. Leyland, Fiat, Alfarromeu, Saab Scania, Ab Volvo, VW, BMW, Daimler Benz, Man. 

(21) EUA, Franga, ltalia, RFA, Reino Unido, Suecia e Japao. 
(22) Os pafses de implantagao repartem-se por todos os continentes. 
(23) A participagao nula esta associada aos contratos de licenga. As empresas licenciadas, 

pela dependencia face as empresas licenciadoras, sao consideradas como quase-filiais. 
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da nossa amostra? Por que raz6es sao tambem diversos os niveis de internaliza
c;;:ao das respectivas produ96es externas. Como todas as empresas produzem 
simultaneamente veiculos particulares (VP) e veiculos comerciais (VC), somos 
conduzidos a 48 observa96es. 

A resposta as quest6es anteriores coloca, antes de mais, a escolha de 
uma variavel que capte a vantagem competitiva diferenciada das empresas. Por 
se tratar de uma s6 industria, seleccionamos a dimensao - DIM- da empre
sa, medida pelo numero de unidades produzidas no pais de origem. Esta vari
avel, proposta por Dunning (1981) e Horst (1972), sobretudo quando se trata 
de uma s6 industria e, alias, considerada, no ambito da Organiza~tao Industrial, 
uma variavel explicativa sintetica das performances das empresas (24). 0 de
senvolvimento de actividades de I&D comporta riscos e exige uma massa cri
tica de recursos que nao esta ao alcance das pequenas empresas; o aprovei
tamento de economias de escala e gerador de eficiencia tecnica; a grande 
empresa e detentora de poder de mercado, etc. Dada a relativa uniformidade 
das tecnologias e a convergencia dos modelos organizacionais na industria 
autom6vel a escala mundial, a dimensao serve de elemento diferenciador das 
vantagens competitivas das empresas. 

A dimensao e a reparti~tao das quotas de mercado influencia a concentra
c;ao horizontal. Em mercados concentrados e de forma variavel com a concen
tra~tao, o crescimento dimensional das empresas empurra-as para a 
internacionaliza~tao, prosseguida nas suas formas classicas (25). Nesta perspec
tiva, admitimos que ha uma correla~tao positiva entre a concentra~tao - C4-:
nos mercados domesticos e o grau de internacionaliza~tao das empresas. 

A existencia de urn trade-off entre exporta~tao e produ~tao no exterior leva
-nos a postular a seguinte hip6tese de trabalho: quanta maior a taxa de expor
ta~tao das empresas - (X/Pd) - medida pelo racio entre exporta~tao - X- e 
produ~tao domestica - Pd- menor o seu grau de internacionaliza~tao. 

A indisponibilidade de dados sabre exporta96es par empresa condiciona
-nos a operar com as estatisticas nacionais da produ~tao e do comercio exter
no. Existe legitimidade te6rica neste procedimento, porquanto, como sugere 
Muchielli (1985), as empresas, na qualidade de agentes activos das exporta-
1f6es, especializam-se mais na exporta9ao do que na produ~tao externa, quan
do existe uma correspondencia entre as suas vantagens competitivas e as 
vantagens comparativas dos respectivos paises. lsto e, quando as dais tipos 
de vantagens estao «em fase••. 

A condi~tao simultanea de exportador e de importador dos tradicionais 
paises produtores sugere a existencia de «desfasagens» nos dais tipos de 
vantagens e, face a isso, a admitir que, quanta maior a taxa de importa~tao 
- (MIR)- do pais, medida pelo racio das importa96es - M- sabre a pro
cura interna - R-, maior a internacionaliza~tao das empresas. A intensidade 

e4) Trata-se, mais genericamente, da rela~tao que se admite existir entre dimensao e poder 
de mercado e poder «fora do mercado». 

es) Apesar de na industria autom6vel, no infcio da decada de 80, as FMN se envolverem 
internacionalmente atraves de complexas rela~t5es de cooperagao competitiva, estas nao serao 
aqui consideradas. 
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da concorrencia nos mercados domesticos incentiva as empresas a uma utili
za9ao crescente das suas vantagens competitivas em terceiros pafses. 

A explora9ao internacional destas vantagens pode ocorrer no espa9o in
terno da FMN, dando origem a cria9ao de filiais, ou de forma externalizada, 
caso em que a produ9ao e feita par empresas independentes, ao abrigo de 
acordos de licen9a. Neste processo de escolha, ponderam-se as vantagens e 
desvantagens da internaliza9ao. Na pondera9ao, as posi96es dos governos dos 
pafses de acolhimento nao sao neutras, embora se admita que o titular da 
vantagem, perante exigencias inaceitaveis dos governos, pode desinteressar-se 
de alguns mercados. 

Uma certa nao discricionariedade dos quadros legais de enquadramento 
do IDE e das transferencias de tecnologia coloca todos os construtores, num 
pafs particular, perante o mesmo tipo de restri96es. Estando muitos dos cons
trutores simultaneamente presentes nos diversos pafses nao se justifica, neste 
ponto, a considera9ao de variaveis associadas as vantagens locacionais dos 
pafses de destino. De resto, nesta sede, estao em aprecia9ao indicadores glo
bais das empresas, resultantes das suas actividades no conjunto dos pafses 
onde se encontram implantadas. 

A clarifica9ao dos fundamentos do trade-off entre IDE e produ9ao sob li
cen9a num particular pafs de acolhimento tera Iugar nos testes empfricos de
senvolvidos no proximo ponto. E nessa sede que serao introduzidas variaveis 
que captam as vantagens locacionais dos pafses de acolhimento, ponderadas 
pelos construtores quando tem de decidir sabre a internaliza9ao ou externaliza9ao 
das suas vantagens competitivas. 

A dimensao das empresas e, em si mesma, tambem, uma medida indirec
ta do seu potencial para internalizar opera96es. As empresas crescem par 
internaliza9ao de opera96es que, alternativamente, poderiam ser realizadas pelo 
mercado. Como e sugerido pela literatura, considera-se que as grandes empre
sas estao relativamente mais bem dotadas do que as pequenas, em recursos 
financeiros, capital humano em geral e equipas de gestao em particular, 
tecnologia, I&D, publicidade, etc. Estes recursos sao organicamente necessa
rios a operacionalidade do IDE e a cria9ao de uma filial no estrangeiro. Assim, 
admite-se que a dimensao da empresa esta positivamente correlacionada com 
o grau de internaliza9ao das suas opera96es externas - (Pk/Pk + P~. 

Uma taxa de exporta96es elevada e sintoma de que as vantagens competiti
vas das empresas reflectem as vantagens comparativas dos pafses em que se 
consolidaram, ou seja, os pafses de origem. Assim sendo, o grau de internaliza-
9ao das opera96es externas das empresas devera estar negativamente correla
cionado com a taxa de exporta96es domesticas. De resto, a produ9ao sob li
cen9a e sempre quantitativamente menos competitiva com as exporta96es, do 
que produ9ao associada a uma filial (26). 

Continuando a admitir que a taxa de importa96es dos diferentes pafses e 
sintoma de perda de competitividade das empresas nos respectivos mercados 
nacionais, postula-se que, em perda de competitividade, aquelas buscam uma 

(26) Com efeito, Guerra (1990) constata empiricamente que a produc;:ao de uma filial, por 
regra, e superior a de uma empresa que opera sob licenc;:a. 
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melhor convergemcia entre as suas vantagens competitivas e as vantagens 
comparativas dos pafses de acolhimento. Assim, considera-se que o grau de 
internalizac;ao esta positivamente correlacionado com a taxa de importac;6es. 

Grau de internacionaliza9ao e internaliza9ao da produ9ao externa das empresas 

Variaveis ex6genas Nllmero 
Variavel de 

R' F end6gena Canst. Dim. C'. (X/Pd); (M/RJ; 
obser-

'I I vaQ6es 

(Pk)PdJ;i -15,65 0,0000089 0,38 (- 5,42 42,66 48 0,36 6,05*** 
(1,98 .. ) (0,66) (- 0,25) (3,08* .. ) 

(P/PK.,)ij 79,6 0,0000073 (-34,65 38,19 48 0,27 
(1,65 .. ) (1,53*) (3,4 ... ) 

Anos de referencia das variaveis e fontes estatfsticas: 

(Pk+1 Pd)ij e (P/PkJij-valores de 1986, CSCA (1987) e SMMT (1987); 
D/Mij- valores de 1979, UNCTC (1980-dj, SMMIT (1980); 
~' ~· P~, Ri-valores de 1979, SMMT (1980). 

5,42*** 

OM 

2,07 

1,98 

Entre parentesis constam os valores da estatfstica t: com significancia estatfstica ao nfvel de 
10 % (*), 5 % ( .. ) e 1 % (***). 

F- valores da estatfstica F; DW- valores da estatfstica de Darbin-Watson. 

Os testes empfricos permitem concluir que todas as variaveis tem os si
nais esperados. A dimensao e a penetrac;ao das importac;6es nos mercados 
domesticos sao estatisticamente significativas na explicac;ao dos nfveis de 
internacionalizac;ao e de internalizac;ao das operac;6es externas das empresas. 
Confirma-se a existencia de um trade-off entre exportac;6es e produc;ao no ex
terior, em particular se a produc;ao e internalizada. 0 fraco valor explicative da 
variavel ~ releva, eventualmente, do facto de se tratar de uma s6 industria, 
muito concentrada em todos os pafses da amostra. 

3.2.2- IDE, grau de participac;:ao no capital das filiais e produc;:ao sob licenc;:a 

As vantagens competitivas das empresas, consubstanciadas em activos ma
teriais ou imateriais, sao transferidas para o exterior, se gerarem rendas supe
riores as que resultam da sua explorac;ao no mercado domestico, a partir do 
qual terceiros pafses podem ser abastecidos. Mas, se a transferibilidade e o 
diferencial de rendas esperadas pesam na escolha entre produc;ao domestica e 
produc;ao internacional, pesam igualmente, neste ultimo caso, na opc;ao entre 
produc;ao internalizada e produc;ao externalizada. S6 que, para a transferencia 
poder ser externalizada, as vantagens competitivas tem de ser comercializaveis 
entre empresas independentes. 

Na industria autom6vel, a transferibilidade externa das vantagens competiti
vas dos grandes construtores mundiais e frequente, como o atestam os multi
ples exemplos de pafses, cujas empresas locais realizam operac;6es de menta
gem ao abrigo de acordos de licenc;a. A dependencia destas empresas em 
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materia de fornecimentos de subsistemas, pec;as e componentes, relativamente 
as firmas licenciadoras, bem como a falta de competitividade internacional da 
generalidade das unidades de montagem sao, em si mesmas, garantia de que 
os produtores licenciados nao procedem a utilizac;oes abusivas das vantagens, 
nem obrigam a custos significativos de fiscalizac;ao dos mecanismos contratuais. 
0 que determina, portanto, a escolha das firmas? 

Como vimos, a teoria da internalizac;ao fornece um interessante leque de 
raz6es para o equacionQ.mento da escolha. Dificuldades na sua modelizac;ao 
directa, levam-nos a propor hip6teses explicativas que, emanando dela, sao com
plementadas por ensinamentos de outras teorias. Para o efeito, partamos dos 
seguintes modelos de referencia: 

KLijr = F(PUR; PRNA; RISK; GRO,; DIMij; GMij; Pij,.· U) 

KLijr = F(PUR; PRNA; RISK,.· GRO; DIMq: GMij; Pij; U) 

onde as variaveis tem o seguinte significado (entre parentesis constam as fon
tes estatfsticas e os anos das variaveis): 

KL- operac;ao de investimento (KL = 1) ou produc;ao sob licenc;a 
(KL = O) - variavel dummy [1986, CSCA (1987)]; 

KL'- nfvel de participac;ao no capital filial: participac;ao maioritaria 
(KL'= 2), minoritaria (KL' = 1), ou nula (KL'= O)- [1986, CSCA 
(1987)]; 

PUR- populac;ao urbana [1985, World Bank (1987)]; 
PRNA- percentagem de produc;ao nao agricola [1985, World Bank 

(1987)]; 
RISK- fndice de risco [1984, International Country Risk Guide]; 
GRO- grau de reacc;ao oligopolfstica, medido pelo racio das FMN 

efectivamente implantadas num pafs, sobre o total de implanta
c;oes possfveis, multiplicado pelo stock de viaturas em circulac;ao 
[1986, CSCA (1987) para o numero de implantac;oes e 1986, 
SMMT (1987), para o stock de vefculos]; 

DIM- dimensao da empresa [1986, SMMT (1987)]; 
GM- grau de multinacionalidade da empresa, medido pelo numero 

de pafses em que a empresa esta implantada, com filiais ou 
produc;oes sob licenc;a [1986, CSCA (1987)]; 

P- produc;ao de vefculos no pafs de acolhimento [1986, CSCA 
(1987)]; 

U- variavel aleat6ria residual; 
Variaveis dummy [1986, CSCA (1987)]; 
i = 1 ,2, ... 29, FMN; 
j-1 ,2, ... 7, pafs de origem da FMN; 
r= 1 ,2, ... 57, pafs de implantac;ao da FMN. 

Todas as variaveis independentes sao contfnuas, ao contrario das depen
dentes, que sao qualitativas, com o significado seguinte: na primeira equac;ao, 
a empresa esta perante duas escolhas possfveis -IDE ou produc;ao sob licen-
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9a? Na segunda, as escolhas sao tres e mutuamente exclusivas- participa-
9ao maioritaria, participa9ao minoritaria ou venda de licen9a, caso em que a 
participa9ao e nula. Nos varios ajustamentos realizados, as duas equa96es sao 
comparadas passo a passo, por forma a verificar se, quando a escolha e tripla, 
os resultados divergem da escolha binaria. 0 segundo modelo e, por isso, uma 
extensao do primeiro. 

Estando as variaveis a explicar associadas a escolhas qualitativas, os 
parametros a estimar devem ser considerados como probabilidades (27), melhor 
dizendo, como mudan9as na probabilidade de se fazer esta ou aquela escolha, 
decorrentes das varia96es da respectiva variavel independents. 

Algumas limita96es do modelo de probabilidade linear estimado segundo 
o metodo dos mfnimos quadrados, sugerem a utiliza9ao de modelos associa
dos a fun96es de probabilidade cumulativa, estimadas segundo o metodo de 
maxima verosimilhan9a. Estas fun96es resultam da seguinte transforma9ao da 
fun9ao de probabilidade linear: P = F(a + bX) = F(Z) onde F(Z) e a fun9ao de 
probabilidade cumulativa. 

0 modelo Probit respeita a uma fun9ao de probabilidade cumulativa nor
mal. Se admitirmos que zi e uma fun9ao linear das variaveis independentes e 
assumirmos que, a cada variavel esta associado um valor crftico Z"i do fndice 
~. entao, o valor crftico funciona como separador da escolha das empresas. 
Se a escolha for tripla, sao dois os valores crfticos: Z*i e Z**i, com Z"i < Z"*i" 

No primeiro modelo, para cada variavel explicativa, se Z; > Z*
1
, a empresa 

optara pelo IDE. Se Z; < Z*
1
, sendo a escolha mutuamente exclusiva, decidir-se

-a pela produ9ao sob licen9a. Quando a escolha e tripla, como no segundo 
modelo, a comparticipa9ao no capital da filial sera maioritaria, minoritaria ou nula, 
se zi > Z**i· Z*i < Z**i ou ~ < Z*i· com ~ < Z*i. 

Os modelos de escolha qualitativa tambem comportam, como variaveis ex
plicativas, atrlbutos de natureza qualitativa. lnicialmente, os modelos Probit sao 
estimados s6 com variaveis quantitativas, que reflectem as caracterfsticas loca
cionais dos pafses de acolhimento e das vantagens competitivas das empre
sas. Posteriormente, sao introduzidas variaveis dummy para averiguar, nomea
damente, da existencia de eventuais especificidades comportamentais, 
associadas a origem das FMN. Antes de apresehtar os resultados dos testes 
econometricos, equacionemos as hip6teses de trabalho. 

Comecemos pelas variaveis associadas as empresas e as hip6teses que 
elas encerram. Admite-se que a dimensao, como proxy da vantagem competi
tiva e da sua internaliza9ao esta positivamente correlacionada com a probabili
dade da produ9ao externa ser internalizada ou, sendo tripla a escolha, com o 
grau de participa9ao do capital. Com isto pretende-se significar que, quanto mais 
intensa a vantagem competitiva da empresa e da sua internaliza9ao, ceteris 
paribus, maior a probabilidade dela ser internalizada, ou, sendo tripla a esco
lha, da FMN evoluir na escala de participa9ao no capital da filial. 

Rela96es de igual sinal e natureza estao associadas as variaveis GM e P. 
A experiencia internacional das empresas, aqui medida pelo numero de pafses 

(27) Sobre os modelos de escolha qualitativa, em particular o modelo Probit v. Pindick, R. 
S. e Rubbinfield, D. L. (1976), cap. 8. · 
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onde os seus produtos sao produzidos, permite minimizar o risco da aplica~ao 
de recursos em terceiros pafses. Admite-se, portanto, que quanta maior a sua 
experiencia internacional, para identicas condic;6es locacionais do pafs de aco
lhimento, maior a probabilidade daqueles recursos serem explorados pela pro
pria empresa e, simultaneamente, maior a probabilidade dela evoluir na escala 
de controlo da filial. Se o nfvel de produc;ao for significative, permitindo uma 
explorac;ao tecnicamente eficiente dos recursos envolvidos, e mais provavel que 
a produc;ao seja internalizada e com controlo maioritario da filial, do que se a 
produc;ao for marginal relativamente as especificac;6es tecnicas dos processes 
de fabrico. 

As escolhas sao, naturalmente, afectadas pelas condic;6es locacionais dos 
pafses de acolhimento. As restantes variaveis visam captar a importancia des
sas condic;6es no processo decisional. Quadros legais inibidores do IDE, peran
te bloqueios ao comercio de bens finais, podem fazer da venda de licenc;a a 
(mica forma de acesso ao mercado. Exigencias de colaborac;ao com empresas 
locais podem inviabilizar o controlo maioritario do capital das filiais. Estas e outras 
condic;6es de natureza institucional, par limitac;6es associadas a nossa base de 
dados, nao serao explicitamente consideradas no modelo. Mas, a existencia de 
fortes barreiras a entrada na industria, como de resto a experiencia eviden
cia (28), confere as FMN uma capacidade negocial que, pelo menos em parte, 
pode neutralizar as imposic;6es governamentais. 

Tambem nao consideramos variaveis locacionais directamente associadas 
a custos de produ~ao, ja que estes, como as teorias expostas em 2 sugerem, 
s6 sao relevantes no trade-off entre exportac;ao e produc;ao no exterior. Contu
do, as barreiras pautais e nao pautais ao comercio, tornando proibitivas as 
exportac;6es, conferem aos custos de produc;ao uma importancia marginal no 
processo de escolha aqui em apreciac;ao (29). Os custos de produc;ao s6 ga
nham significado quando a produc;ao de vefculos, subsistemas, pec;as e com
ponentes se destina ao mercado internacional. Nestas circunstancias, a 
competitividade internacional das produc;6es obriga a considerac;6es de custos. 
Como e evidenciado em Guerra (1990), sao poucos os pafses de acolhimento 
da amostra, que exportam produtos finais e, na maioria dos casas em que isso 
acontece, trata-se de quantidades marginais. De resto, os custos de produc;ao 
sao distorcidos pelas medidas de apoio a promoc;ao de exportac;6es. Par estas 
raz6es, optamos par variaveis locacionais de natureza mais envolvente. 

Uma das variaveis seleccionadas foi o potencial do mercado, dado pela 
populac;ao urbana - PUR- do pafs de acolhimento. Admite-se que a proba
bilidade de escolha par uma operac;ao internalizada aumenta com a dimensao 
do mercado e do seu potencial de crescimento. Percebe-se porque: num gran
de mercado, real ou potencial, cada empresa pode obter, ou vir a obter, nfveis 

(28) Sabre o tipo e altura das barreiras a entrada na industria autom6vel v. Guerra (1990), 
pp. 236-48. 

(29) Taveira, E. M. (1985), no estudo das determinantes locacionais do IDE americana as
sociado ao material de transports, concluiu tambem pela fraca explica<;:ao dos custos de produ
<;:ao. Ao contrario, como tambem concluimos, a dimensao do mercado, o poder de compra e o 
nfvel de risco dos pafses de acolhimento, afectam positivamente e de forma significativa o IDE 
americana neste tipo de actividades. 
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de vendas significativas e potenciadores do aproveitamento de economias de 
escala nos varios segmentos da fileira de produ9ao. Em industrias oligopolisticas 
maduras, a disputa de quotas de mercado e uma das manifesta96es mais evi
dentes do processo concorrencial. Uma quota de mercado significativa e mais 
facilmente obtenivel se se observar uma presen9a directa nesse mercado, do 
que se a presen9a se fizer por interposta empresa. Melhora-se a adapta9ao ou 
configura9ao da gama de produtos as condi96es locais, amplia-se a rede de 
distribui9ao, qualifica-se a assistencia p6s vendas, etc. Num mercado marginal, 
e mais provavel que as empresas optem pela transmissao contratual das suas 
van!agens competitivas. 

Dado o pre9o unitario dos vefculos e o seu conteudo tecnol6gico, tambem 
admitimos que as escolhas sejam influenciadas por considera96es de niveis de 
desenvolvimento. Por urn lado, o nfvel de desenvolvimento reflecte o poder 
aquisitivo das popula96es, por outro, a possibilidade das empresas poderem 
beneficiar de economias externas e de aglomerayao, nomeadamente ao nfvel 
da qualidade da mao de obra, das industrias de componentes, dos meios de 
comunica9ao necessaries a coordena9ao de actividades internacionalmente dis
persas e das infra-estruturas em geral. A existencia de uma cultura industrial e 
condi9ao essencial a uma industria tributaria de fornecimentos originarios de 
varias industrias. Tomando a variavel PRNA - percentagem da produ9ao nao 
agricola- como uma medida do grau de desenvolvimento, postulamos que 
quanto mais desenvolvido for o pafs, maior a probabilidade da escolha se fazer 
a favor da cria9ao de uma filial e, neste caso, maior o seu controlo. 

As opera96es de IDE comportam urn risco acrescido sobre as opera96es 
de produ9ao sob licen9a. Com efeito, os activos detidos por nao nacionais estao 
sujeitos a contingencias de natureza polftica, econ6mica e financeira adicionais, 
relativamente aos activos titulados por nacionais: nacionaliza96es, restri96es a 
expatria9ao de dividendos e outras remunera96es factoriais, parcelas de capi
tais a partilhar com nacionais, altera96es cambiais, etc. Na tradi9ao dos primei
ros estudos sobre as determinantes do IDE, associados a pondera9ao, por parte 
dos empresarios, dos factores que influenciam o clima de investimento (3°), 
consideramos que, em cada momento, a escolha das empresas em materia de 
investimento e desinvestimento toma em considera9ao o nfvel de risco proprio 
de cada pafs. 

Nao obstante a carga subjectiva do jufzo de cada empresa inerente ao 
conceito de risco, alguns organismos publicam, periodicamente, indicadores de 
risco que resultam da pondera9ao de multiplos factores convertfveis num indice 
sintetico, que serve de referenda as suas decis6es. 0 International Country Risk 
Guide e uma das publica96es com informa9ao desta natureza que, a partir de 
tres indices de risco -politico, econ6mico e financeiro- disponibiliza urn indi
ce comp6sito, que hierarquiza os pafses numa escala varia vel entre 0 e 1 00. 
Esta hierarquiza9ao atribui risco nulo aos pafses com indice 100 e risco maxi
mo aos de indice 0. Assim, consideramos que existe uma rela9ao directa entre 
o indicador de risco - RISK- e a probabilidade da empresa optar pela cria
yao de uma filial e ou por participa96es crescentes no seu capital. 

(3°) Sobre o assunto v. Stobaugh, (1968), e Stobaugh, (1969). 
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Postulamos igualmente que as empresas sao sensfveis ao grau de reac
r;:ao oligopolfstica- GRO- dos mercados de implantar;:ao, definido pelo racio 
das firmas estabelecidas sobre os potenciais entrantes, multiplicando pelo stock 
dos vefculos em circular;:ao, aqui considerado como um proxy da dimensao do 
mercado autom6vel. A partilha ou a expectativa da partilha de um pequeno 
mercado, por um numero de empresas superior ao aconselhado pela sua ex
tensao, faz da venda de licenr;:a uma estrategia mais provavel de acesso do 
que no caso em que cada empresa pode alcanr;:ar um nfvel de produr;:ao ele~ 
vado (31 ). 

Os resultados das estimar;:6es sao apresentados em anexo. A «bondade» 
dos modelos e dada pela percentagem de casas da amostra correctamente pre
vistas e pelo fndice de verosimilhanr;:a media que tem, nos modelos utilizados, 
um significado proximo, mas dissemelhante ao do R2 dos modelos RLM (32). 

Em todas as estimar;:6es a percentagem de casas correctamente previstos 
e superior a 69 %, chegando, nalgumas delas, a ser de quase 75 %. A per
centagem de verosimilhanr;:a media varia entre 58 % e 62 %. Por regra, estes 
valores, tal como os parametros das variaveis, sao ligeiramente inferiores quan
do a variavel dependente e KL' - equar;:6es referenciadas com (b)-, por 
contraposir;:ao as referenciadas com (a), que respeitam as equar;:6es em que a 
variavel dependente e KL. Contudo, a bondade dos modelos nao e questiona
da. 0 segundo modelo nao contradiz, portanto, as conclus6es subjacentes ao 
modelo de escolha dicot6mica. 

Nas equar;:6es 1-a e 1-b, correspondentes aos modelos de referencia aci
ma propostos, todas as variaveis apresentam parametros com os sinais espe
rados. De todas elas, s6 as variaveis GRO e DIM e, apenas na equar;:ao 1-b, 
nao sao estatisticamente significativas. A variavel de maior contributo 
probabilfstico para a explicar;:ao das opr;:6es das empresas e a variavel GM. 
Com exclusao desta, as variaveis locacionais tem maior poder explicative do 
que as variaveis associadas as caracterfsticas das empresas. 

As equar;:6es 2-a e 2-b sugerem que a probabilidade de internalizar;:ao 
. da produr;:ao externa e maior quando se trata de operar;:6es de produr;:ao 
- PM= 1 - do que quando ocorrem simples operar;:6es de montagem 
- PM= 0(33). As equar;:6es 3-a e 3-b nao reflectem diferenr;:as estatisticamente 
significativas entre a produr;:ao de VP e VC, captadas pela varia vel PC- dummy 
que assume o valor 1 quando se trata de VP ou o valor 0, quando a produr;:ao 
respeita a VC. 

Nas equar;:6es 4-(a e b) a 8-(a e b) analisam-se as interacr;:6es da varia
vel PC com outras variaveis. Os coeficientes das variaveis afectadas 

(31) Esta a hip6tese e defendida per Baranson, (1970) e Buckley e Davies (1979). 
(32) Enquanto nos modelos RLM, o R2 traduz a percentagem de variancia da variavel de

pendente explicada pelo modele, nos modelos Probit, o fndice de verosimilhan<;:a, que varia no 
mesmo intervale de R2, nao tem uma interpreta<;:ao intuitiva, considerando-se embora que, quanta 
maier e o seu valor, melhor a qualidade do modele. 

(33) A distin<;:ao entre uma opera<;:ao de produ<;:ao e uma opera<;:ao de montagem respeita 
ao grau de integra<;:ao vertical das opera<;:oes. A montagem e feita com recursos a importa<;:ao de 
CKD. Exclui, portanto, a produ<;:ao local das pe<;:as e componentes mais nobres das viaturas, per 
exemplo motores e caixas de velocidade. 
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multiplicativamente por PC podem ser considerados como probabilidades con
dicionadas. Por exemplo, as equa96es 4-a e 4-b permitem concluir que a dife
renva do contributo probabilfstico da variavel PM nao e estatisticamente signifi
cativa quando se condiciona a natureza da opera9ao a condiyao de ser de VP 
ou vc. 

ldenticas conclusoes se retiram com a introduyao das variaveis GRO*PC 
(equay6es 5-a e 5-b), DIM*PC (equa96es 6-a e 6-b), GM*PC (equa96es 7-a e 
7-b). A interac9ao presente na variavel P*PC confere maior poder explicative a 
variavel P, quando se trata de VP, sendo a diferen9a estatisticamente significa
tiva (equay6es 8-a e 8-b). 

Nas equa96es seguintes analisam-se as eventuais rela96es da origem das 
FMN sobre as suas opy6es. A introduyao aditiva das variaveis JAP (dummy 
que tem o valor 1 quando a FMN e japonesa e o, se e de outras nacionalida
des - europeia ou americana) e EUR (dummy que tem o valor 1 quando a 
FMN e europeia e 0, se e de outras nacionalidades- japonesa ou americana) 
sugere a existencia de diferentes nfveis probabilfsticos nas opy6es das empre
sas, em funvao da sua nacionalidade. A condi9ao da empresa ser europeia 
afecta positivamente a probabilidade das suas escolhas, relativamente ao con
junto das restantes empresas. Esta diferen9a e estatisticamente significativa 
quando a variavel dependente e KL (equayao 9-a), nao o sendo quando a 
escolha e tripla (equayao 9-b). Contrapondo as empresas nip6nicas ao conjun
to das restantes, para qualquer variavel dependente, e estatisticamente signifi
cativa a diferen9a de probabilidade das respectivas escolhas. A condiyao da 
empresa ser japonesa afecta-a negativamente, relativamente ao conjunto das 
empresas americanas e europeias. 

Condicionando a variavel PM a nacionalidade da empresa que lhe esta 
associada, verifica-se que, quando se trata de opera96es de produyao, o res
pective coeficiente e maior se as empresas sao europeias, seguindo-se, por 
ordem de grandeza, o coeficiente das empresas americanas e, em seguida, o 
das japonesas. lsto significa que a hierarquia das opy6es das empresas japo
nesas e menos afectada pelo grau de integrayao vertical das suas produy6es 
externas do que quando se trata de empresas americanas e europeias. Estas 
diferen9as nao sao, porem, estatisticamente significativas (equact6es 1 0-a e 10-
b). 

As equa96es 11-a e 11-b, onde se analisam as interac96es da variavel 
DIM com as origens das FMN, conduzem a resultados s6 parcialmente concor
dantes com a nossa hip6tese inicial. Esta, confirmada para as empresas ame
ricanas e europeias quando individualmente comparadas com as restantes, e 
contraditada quando as empresas japonesas sao comparadas com o conjunto 
das empresas americanas e europeias. 0 impacte da dimensao e mais impor
tante no caso.das FMN europeias, seguidas das americanas. 

ldenticas-·conclusoes as tiradas na equa9ao 11-a se retiram da equa9ao 
12-a, onde a origem das empresas interactua com a variavel GM. Na equa9ao 
12-b, sendo positiva a influencia do grau de multinacionalidade das empresas 
quando a variavel e segmentada pelas nacionalidades, e menor no caso das 
empresas japonesas, seguidas das europeias e das americanas. lsto podera 
significar que as empresas japonesas, mesmo com experiencia internacional, 
por terem um menor grau de integra9ao vertical do que o das americanas e 
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europeias (34), tem as suas vantagens competitivas mais dependentes das con
div6es locacionais de origem - praticas muito particulares de fornecimentos e 
subcontratav6es, atmosfera industrial, interdependencias financeiras, etc. Aque
la dependencia dificulta ou torna financeiramente menos atraente a 
transferibilidade internacional das vantagens competitivas no seio das pr6prias 
empresas ou, quando tranferfveis, preferem a criavao de joint-ventures com 
parceiros locais, como mecanisme de partilha de riscos. De facto, as empresas 
japonesas, em meados da decada de 80, estavam ainda numa fase experimental 
de implementavao, segundo um processo evolutivo e sequencia! de primeira 
preferencia por venda de licenvas, seguida de participaQ6es minoritarias e de-

. pais maioritarias. 
Por ultimo, as equav6es 13-a 13-b, que analisam as interav6es de P com 

JAP e EUR, permitem concluir que as variav6es do nfvel de produvao tem urn 
impacte positive sabre as escolhas das empresas, para qualquer nacionalidade. 
0 efeito e, porem, maior quando as empresas sao americanas, seguindo-se as 
europeias e, por ultimo, as japonesas. As diferenvas sao estatisticamente signi
ficativas quando a escolha e tripla. Quando a escolha e binaria, a variavel P*EUR 
tem um efeito que nao e significativamente diferente do das empresas de ou
tras nacionalidades. 

4- Conclusoes 

Confirma-se a existencia de uma correlavao positiva entre, por um lado, 
dimensao e grau de internacionalizavao e, por outro, dimensao e grau de inter
nalizavao das operav6es externas das FMN. A internacionalizavao e interna
lizavao daquelas operav6es estao positivamente (negativamente) correlacionadas 
com a taxa de importav6es (exportav6es) dos respectivos pafses de origem. 
Confirma-se, tambem, a existencia de um trade-off entre exportav6es e produ
vao no exterior. 

As escolhas das FMN em materia de controlo das suas operav6es exter
nas sao mais condicionadas pelas condiv6es locacionais dos pafses de acolhi
mento, em particular a dimensao dos mercados e o seu nfvel de desenvolvi
mento, do que pelas caracterfsticas das empresas, excepyao feita ao seu grau 
de multinacionalidade. A dimensao, o grau de multinacionalidade e a eficiencia 
das operav6es externas afectam positivamente a opyao entre IDE e produvao 
sob licenva e, no caso de IDE, o grau de controlo das filiais. Estes,'fesultados 
sao sensfveis a origem das FMN: enquanto as empresas americanas e europeias 
preferem a criavao de filiais a produvao sob licenya, as FMN japonesas apre
sentam uma preferencia nftida pela produvao sob licenva e, quando existe 
participaQao de capital, esta e mais frequentemente minoritaria do que no caso 
das FMN europeias. As FMN americanas sao as que mais optam pelo controlo 
maioritario das filiais. 

(34) A compara<;:ao do nfvel de integra<;:ao vertical dos princfpios construtores japoneses, 
europeus e americanos pode ser vista em Banville e Chanarron (1986). 
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-

Equa,ao 

(1-a) 

(1-b) 

(2-a) 

(2-b) 

(3-a) 

(3-b) 

(4-a) 

(4-b) 

(5-a) 

(5-b) 

(6-a) 

(6-b) 

(7-a) 

(7-b) 

(8-a) 

(8-b) 

(9-a) 

(9-b) 

(10-a) 

(10-b) 

(11-a) 

Canst. 

- 2,884 

-2,761 

-2,437 

-2,305 

-2,915 

-2,774 

- 2,482 

-2,136 

-2,913 

-2,769 

- 2,977 

- 2,808 

-2,769 

-2,601 

-2,926 

-2,786 

-3,102 

- 2,65 

- 2,459 

- 2,33 

- 2,93 

PRNAr PURr 

0,0192 0,00861 

(3,24) (3,70) 
0,0167 0,00725 

(2,83) (3,34) 
0,0129 0,00552 

(2,09) (2,27) 
0,0102 0,00414 

(1,67) (1,81) 
0,0189 0,00879 

(3,20) (3,76) 
O,Q166 0,00732 

(2,81) (3,37) 
0,0127 0,00547 

(2,06) (2,24) 
0,01007 0,00422 

(1,64) (1,83) 
O,Q189 0,00087 

(3,19) (3,68) 
O,Q165 0,00726 

(2,79) (3,29) 
O,Q19 0,00889 
(3,21) (3,79) 

O,Q166 0,00738 
(2,82) (3,38) 
0,187 0,00855 
(3,15) (3,68) 

0,0163 0,00712 
(2,76) (3,27) 

0,0183 0,00773 
(3,05) (3,27) 

0,0163 0,00637 
(2,75) (2,89) 

0,0156 0,00832 
(2,50) (3,58) 
0,013 0,00664 
(2,11) (3,08) 

0,0122 0,00537 
(1,98) (2,25) 

0,00967 0,00398 
(1,58) (1,76) 

0,0183 0,00856 
13.04) (3.69) 

RISKr GROr 

0,00984 - 0,000000431 

(1,90) (- 1,63) 
0,0101 - 0,000000281 

(1,96) (- 0,96) 
0,00951 - 0,000000158 
. (1,81) (- 0,55) 

o·,oo974 - 0,000000753 
(1,86) (- 0,023) 

0,00981 - 0,000000434 
(1,90) (- 1,64) 

0,0101 - 0,000000284 
(1,96) (- 0,97) 

0,00925 - 0,000000152 
(1,76) (- 0,52) 

0,00976 0,000000003 
(1,86) (0,0093) 

0,0098 - 0,000000425 
(1,89) (- 1,22) 

0,01006 - 0,000000247 
(1,95) (- 0,66) 

0,0101 - 0,000000434 
(1,95) (- 1,64) 
0,103 - 0,000000282 
(1,98) (- 0,97) 

0,00966 0,000000439 
(1,87) (- 1,64) 

0,00988 - 0,000000286 
(1,91) (- 0,96) 

0,00896 - 0,000000029 
(1,71) (- 1,07) 

0,00959 - 0,000000164 
(1,85) (- 0,55) 

0,0172 - 0,000000486 
(3,16) (- 1,69) 

0,0162 - 0,000000277 
(2,99) (- 0,87) 

0,0107 - 0,000000168 
(2,02) (- 0,59) 

O,Q109 - 0,000000002 
(2,06) (- 0,068) 

0,0124 - 0,000000454 
(2,35) (-. 1,67) 

ANEXO 

Estimagoes do modelo Probit 

DIMij GMij Pijr PM PC PM.PC %C. Carr. P. med. 

0,000147 0,0289 0,000029 70,36 58,43 

(1,78) (2,75) (4,28) 
0,000128 0,0326 0,000029 69,17 58,00 

(1,57) (3,10) (4,33) 
0,000187 0,0276 0,000022 0,698 71,54 59,39 

(2,19) (2,57) (3,05) (3,98) 
0,000166 0,0314 0,000021 0,707 70,75 58,99 

(1,99) (2,93) (3,04) (4,07) 
0,000134 0,03 0,000028 0,126 71,54 58,48 

(1,58) (2,83) (4,19) (0,94) 
0,000121 0,0331 0,000028 0,0582 69,37 58,Q1 

(1,46) (3,13) (4,27) (0,43) 
0,000171 0,0292 0,000022 0,773 0,191 - 0,195 70,95 59,46 

(1,97) (2,69) (2,97) (3,58) (1,11) (- 0,60) 
0,00016 0,0318 0,000021 0,686 0,0535 0,0286 70,75 59,00 

(1,88) (2,95) (2,99) (3,98) (0,35) (0,089) 
- 0,0000000171 0,000134 0,03 0,0000222 0,127 71,74 58,48 
(- 0,039) (1,56) (2,83) (4,13) (0,93) 
- 0,000000079 0,000121 0,0331 0,000029 0,0627 69,17 58,01 
(- 0,162) (1,46) (3,13) (4,21) (0,458) 

0,000208 - 0,00011 0,0295 0,000028 0,21 71,54 58,51 
(- 1,53) (- 0,70) (2,77) (4,04) (1,06) 

0,000161 - 0,00006 0,0328 0,0000283 0,104 69,37 58,Q1 
(- (1,20) (- 0,38) (3,09) (4,17) (0,58) 

0,000115 - 0,0234 0,0251 0,0000298 - 0,257 71,68 58,56 
(- 1,34) (1,94) (1,13) (4,26) (- 0,704) 

0,000995 0,0254 0,0296 0,0000299 - 0,396 69,57 58,11 
(- 1,17) (2,11) (1,33) (4,36) (- 1,08) 

0,000107 0,0307 0,000071 - 0,0000565 0,368 72,13 58,155 
(1,28) (2,85) (4,04) (3,03) (2,41) 

0,000102 0,0334 0,000053 - 0,000036 0,231 70,75 58,36 
(1,23) (3,14) (3,79) - (2,30) (1,53) 

0,000273 0,0237 0,00032 - 0,377 0,524 73,12 59,64 
(2,79) (2,15) (4,36) (- 1,86) (2,43) 

0,000195 0,026 0,00031 (- 0,529) 0,251 72,73 59,74 
(- 2,05) (3,38) (4,38) (- 2,63) (1,19) 

0,000203 0,0272 0,000022 0,753 - 0,437 0,232 71,15 59,64 
(2,34) (2,51) (3,05) (2,41) (- 1,16) (0,62) 

0,000178 0,031 0,000021 0,831 (- 0,509) 0,12 71,15 59,24 
(2,09) (2,87) (3,02) (2,67) (- 1,36) (0,33) 

0,000209 0,00030 0,000334 0,0265 0,0000298 71,74 59,1~. 
(2,12) (- 2,14) (1,67) (2,41) (4,16) 



Ul c EquaQiio Con st. PRNAr PURr R/Sr GROr D/Mij GMij Pijr PM PC PM"PC %C. Carr. P. med. 

(11-b) - 2,67 0,0165 0,00682 0,0121 - 0,000000263 0,000221 - 0,00034 0,000049 0,0227 0,0000298 70,75 58,46 
(2,70) (3,14) (2,13) (- 0,89) (2,22) (- 2,47) (0,265) (2,53) (4,31) 

(12-a) - 2,084 O,D165 0,00869 0,0161 - 0' 000000465 0,000304 0,0178 - 0,0217 O,Q368 0,0000308 75,10 60,75 
(2,64) (3,67) (2,98) (- 1,58) (2,99) (1,48) (- 2,01) (3,30) (4,26) 

(12-b) - 2,809 0,0141 0,00695 0,0151 - 0,00000026 0,00022 0,0273 - 0,0265 0,0226 0,0000298 73,72 59,69 
(2,29) (3,19) (2,81) (- 0,804) (2,24) (2,28) (- 2,48) (2,02) (4,28) 

(13-a) - 2,563 0,0148 0,0071 0,0114 - 0,000000292 0,0000977 0,0229 0,000189 - 0,000176 -0,0000939 71,94 59,97 
(2,44) (2,97) (2,12) (- 1,01) (1.09) (2,09) (2,49) (- 2,32) (- 1,20) 

(13-b) -2,452 0,0137 0,00566 0,0107 - 0,000000123 0,0000607 0,0262 0,000200 - 0,000186 (- 0,000138 70,95 59,27 
(2,27) (2,54) (2,01) (- 0,393) (0,691) (2,41) (2,58) (- 2,41) (- 1,76) 

Entre paremtesis constam os valores da estatfstica t de Student; %C. Carr.- percentagem de casas correctos; P. Med.- Probabilidade media. 
Numero de observa96es: 506. 
Os valores de I t I >, 1 ,65 sao estatisticamente significativos e com urn nivel de significancia a inferior a 5 %. 


