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INTRODm;:io GERAL 

Este trabalho persegue, de forma permanents, a resposta as duas 

questoes seguintes: porque, e como, as empresas se 

internacionalizam? Ou seja, por que razoes, e sob que formas, as 

empresas crescem para fora do seu espac;o nacional de origem ? 

Existindo, no quadro decisional da empresa, urn trade-off na escolha 

das formas do seu envolvimento externo, aquelas duas questoes junta

-sa uma terceira: que factores influenciam aquelas escolhas ? 

Numa fase em que a internacionalizac;ao das empresas se 

aprofunda, as indus trias e os mercados se globalizam, e as 

interdependencias das economias nacionais aumentam e se 

complexificam, fazer luz sobre aquelas questoes e duplamente 

interessante e oportuno: ajuda a perceber as 16gicas competitivas 

das empresas, e contribui para clarificar alguns aspectos do quadro 

decisional de formalizac;ao e execuc;ao das politicas governamentais. 

0 nosso contribute para o esclarecimento daquelas interrogac;oes 

esta estruturado em duas partes. A Parte I, mais marcadamente 

te6rica; a Parte II com urn conteudo mais aplicado. 

Na primeira parte, depois de se abordar empiricamente, no Ponto 

A , o fen6meno multinacional numa perspectiva hist6rica, entra-se na 

explicac;ao do pr6prio fen6meno. Aquela explicac;ao e dedicado todo o 

Ponto B, no qual se pretende fixar os termos das diferentes teorias 

explicativas do fen6meno, suas clivagens e cruzamentos. A 

orientac;ao, a linha expositiva das diferentes teorias tern, tambem 

ela, urn cariz hist6rico: as teorias sao apresentadas pela ordem 

temporal em que emergem na literatura; a evoluc;ao te6rica visa 

captar a dinamica hist6rica do pr6prio fen6meno multinacional. 

Ate finais dos anos 50, predominam as explicac;oes centradas na 

teoria dos movimentos internacionais de capitais, em que a categoria 

operat6ria e o capital, associado a investimentos em carteiras e, 

for.malmente, os operadores sao os Estados-Nac;ao. Os capitais fluem 

dos paises onde sao relativamente abundantes, para os paises em que 

sao relativamente escassos. Os paises europeus, em particular o 
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Reina Unido, sao os grandes exportadores; os PVD, os principais 

irnportadores. 

Corn a ernergencia das grandes FMN arnericanas, surgern as 

explicaqoes filiadas na teoria da organizaqao industrial, que 

enfatizam o papel das estruturas de rnercado e os prop6sitos 

anticornpetitivos da internacionalizaqao das grandee ernpresas. 0 

IDE passa a ser a categoria operat6ria e as grandes ernpresas os 

protagonistas. Excepqao feita a teoria do ciclo de vida do produto, 

secundariza-se a analise das relaqoes dialecticas entre as condiqoes 

locacionais de ernergencia e difusao dos produtos e actividades das 

FMN. Os EUA ernergern como principais exportadores de capitais, 

superados pela Europa, depois da for.maqao da CEE; os PD passarn a ser 

o principal destine do IDE, que corneqa a evidenciar caracteristicas 

de investirnento cruzado e intraindustrial. 

Nos anos 70, surgern as explicaqoes que explorarn os contributes 

das teorias da ernpresa, ern particular, a teoria da internalizaqao. 

Ern polemic a corn as teorias da organizaqao industrial, a teoria da 

internalizaqao apresenta a FMN rnais como resultado do que como causa 

das irnperfeiqoes do rnercado internacional. A eficiencia relativa das 

transacqoes transacqoes internalizadas versus transacqoes 

externalizadas - pass a a estar no centro da analise: para certas 

categorias de produtos e actives, a transacqao internalizada e rnais 

eficiente. Corn esta rnudan¢a de enfoque, rnais se secundarizarn as 

aspectos locacionais - origem e destine do IDE - do fen6rneno 

rnultinacional. Contudo, no plano ernpirico, acentuarn-se as tendencias 

ja evidenciadas no p6s-guerra e aprofunda-se o caracter cruzado e 

intraindustrial do IDE. Ern finais des anos 60, corneqarn a ernergir 

novas protagonistas do fen6rneno rnultinacional: as FMN japonesas 

prirneiro; as 11 novas FMN 11 depois. 

Nas propostas interpretativas rnais recentes, reabilita-se o 

potencial explicative das teorias do cornercio e, portanto, os 

rnt11 tip los elementos locacionais que irnplici tarnente con tern , para 

abordar o fen6meno multinacional. Ha preocupaqoes de integraqao de 

todos os " apports " te6ricos anteriores, convergindo-se para urna 
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teoria global, em constru~ao. A estas propostas interpretativas nao 

sao alheias tres constata~oes empiricas: por regra, as grandes 

empresas sao, simultaneamente, importantes exportadores e 

investidores estrangeiros; parte signicativa do comercio mundial e 
comercio fechado; as FMN nip6nicas e as II novas FMN 11 nao apresentam 

as mesmas caracteristicas das FMN americanas e europeias. 

As FMN, na qualidade de principais protagonistas do fen6meno 

mul tinacional, abordam os mercados externos em obediencia a 

estrategias determinadas, mutaveis no tempo e no espa~o. Esta 

mutabilidade, se por urn lado reflete a evolu~ao hist6rica do pr6prio 

capi talismo, por outro, adapta-se a dinamica dos mercados e da 

concorrencia internacinal. Ao mesmo tempo, faz evoluir as estruturas 

organizativas das empresa e a interdependencia da rede de filiais 

das FMN. Esta e uma das manifesta~oes, ao nivel microecon6mico, da 

interdependencia das economias nacionais. A problematica das 

estrategias das FMN e abordada no Ponto C, no ambito do qual, com 

especial referencia as estrategias e industrias globais e aos 

produtos sistema, se equaciona a subcontrata~ao internacional como 

uma das mais recentes formas de envolvimento externo das empresas. 

Analisado o fen6meno multinacional em geral, e fixado o quadro 

te6rico das formas e determinantes do envolvimento externo das 

empresas, definamos o objecto de estudo da Parte II. Sao dois os 

objectives da segunda par~•. No Ponto A, analisa-se o processo de 

internacionaliza~ao da industria autom6vel; na Ponto B, estuda-se a 

evolu~ao das formas de integra~ao da industria autom6vel portuguesa 

na industria autom6vel mundial. 

Pela mutabilidade e sequencia temporal dos protagonistas, pela 

heterogeneidade das formas do seu envolvimento externo, e pela 

coexistencia de estrategias, a internacionaliza~ao dos grandes 

construtores da industria autom6vel e paradigmatica do fen6meno 

multinacional em geral. 

Eleita a industria autom6vel como caso de estudo, como estuda

-la e que articula~oes estabelecer com Parte I, ou seja, qual a 
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traject6ria rnetodol6gica seguida na Parte II ? 

Nurn prirneiro ponto, 

industria, corn objectives 

quadro de referencia, a 

questao de saber porque 

estudarnos a natureza e a organizaqao da 

de caracterizaqao estrutural. Fixado o 

nos sa preocupaqao irnediata respei ta a 
e que a lideranqa competitiva a escala 

internacional mudou de mao. 

Em cada periodo hist6rico, a lideranqa competitiva e exercida 

pelas empresas/paises que, pela via da inovaqao, ditam as normas de 

prodt:1qao e consume que ( re) configuram a industria ao nivel das 

tecnologias de produto/processo e das formas de organizaqao 

industrial da produqao, obtendo vantagens competitivas sobre os 

concorrentes. Nas diferentes fases do ciclo evolutivo da industria , 

a emergencia daquelas vantagens competitivas, como e sugerido por 

algumas teorias, e sobredeterminada pelas condiqoes locacionais dos 

paises em que emergem. Posta a questao 

analisar-se, no ponto seguinte, as 

internacionalizaqao da industria, na 

protagonistas se sucedem no tempo. 

nestes termos , 

sucessivas 

crista das 

pass a 

ondas 

quais 

a 

de 

OS 

Assim, que tipo de vantagens competitivas possibilitaram, ate 

finais dos anos 60, a lideranqa das FMN americanas no processo de 

internacionalizaqao da industria ? Quais as condiqoes locacionais da 

sua emergencia ? A mesma questao e formulada e respondida para os 

novos protagonistas. Primeiro as FMN europeias; depois as FMN 

japonesas. 

Entendida a internacionalizaqao das empresa como o resultado de 

todas as formas do seu envolvimento externo, apresentam-se 

evidencias empiricas sobre o ass unto, realqando a intensidade das 

for.mas e a especificidade das escolhas dos protagonistas. 

Em consequencia da crise que atravessou a industria nos anos 70 

e primeiros anos da decada de 80, os analistas industriais debatiam

-se com a seguinte questao: como evoluiriam as estrategias dos 

grandes construtores rnundiais em materia de localizaqao dos centres 

de produqao ? Equacionados os termos do debate, carreia-se material 
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empiric a que da res pasta aquela interrogaqao. Completa-se a analise 

com o estudo das estrategias dos principais construtores mundiais, 

a partir de uma amostra significativa de implantaqoes - filiais e 

produqao sob licenqa - que cobra a quase totalidade dos paises onde 

as FMN da industria autom6vel estao implantadas. 

Fecha-se o Ponto A da Parte II testando algumas hip6teses de 

trabalho sugeridas pelas teorias apresentadas na Parte I, 

contribuindo, assim, para o esclarecimento das seguintes questoes: 

grau de internacionalizaqao e internalizaqao da produqao 

externa das empresas; nivel de produqao externa das empresas par 

pais de implantaqao; trade-off entre IDE e produqao sob licenga; 

grau de participaqao no capital das filiais. 

Em industrias em que as barreiras a entrada sao significativas, 

a internacionalizagao das empresas, como rnanifestagao das multiplas 

formas do seu envolvimento externo, conduz a uma integraqao 

dependente das industrias e rnercados nacionais no espago economico 

interne das FMN. Faz-se a prova disso, estudando com algum detalhe, 

no Ponto B, o processo de integraqao da industria automovel 

portuguesa na industria autom6vel mundial, em particular no polo de 

segmentaqao europeu. Tenta demonstrar-se que esta integraqao e 

sobredeterrninada par tres tipos de razoes: a politica sectorial, a 

estrategia das FMN da industria autom6vel numa Europa 

progressivarnente integrada_ e alargada, e o movimento de integraqao 

da economia portuguesa na economia europeia. Nesta demonstraqao, em 

linguagern 16gico-verbal, socorremo-nos, naturalmente, das teorias 

expostas na Parte I e dos ensinamentos que relevarn dos pontes 

associados as estrategias das FMN e aos testes empiricos da Parte 

II. 

Num ponte final, apresentam-se a sintese e as principais 

conclusoes deste trabalho. 

5 



---~-~ --------

PARTE I 

FORMAS E DETERMINANTES DO ENVOLVIMENTO 

EXTERNO DAS EMPRESAS 

, 
A - 0 FENOMENO MULTINACIONAL 

1 - INTRODU~A:O 

Um dos fen6menos mais vigorosos da economia moderna e a 

emergencia e a omnipresenga das FMN. Estao presentes, com 

intensidades diferentes, em todos os sectores e a sua acgao faz-se 

sentir em todos os paises do mundo. Apesar da terciarizagao 

crescenta das economias, predominam nos sectores manufactureiros e 

as sedes das suas casa-mae localizam-se, maioritariarnente, nos PD. 

Contudo, nao sao exclusivas daqueles paises. Nalguns PVD estao 

sediadas FMN, o mesmo acontecendo em paises do COMECON. Nos paises 

nao socialistas 1 o exclusive das FMN privadas esta longe de existir. 

Na Europa Ocidental e nalguns NPI existem FMN de capital publico de 

grande import~ncia. 

As FMN sao a expressao mais viva da mobilidade internacional de 

factores e os principais edificadores da Economia Mundial [1]. 

Difundem internacionalmente os capi tais 1 as tecnologias, o "know

-how", os sistemas de organizagao e gestae, as tecnicas de 

"marketing", enfim, os modes de produgao e consume. Intensificam e 

complexificarn as trocas internacionais 1 criando, ou contribuindo 

para a criagao 1 de novos tipos de comercio, como sejam o comercio 

intraindustrial e intrafirma (2]. 

Enquanto tal, sao agentes destruidores de imperfeigoes de 

mercado e 1 nessa qualidade, geradoras de eficiencia e bern estar a 

escala mundial [3]. Mas, ha quem veja nelas a expressao ultima das 

distorgoes de mercado 1 pelas praticas restritivas que desenvolvem e 

pelo que representarn 1 em termos de concentragao de recursos 1 as 

escalas nacional e mundial [4]. Pelo seu poderio [5], alguns Estados 

temem-nas 1 outros disputam entre si a localizagao das filiais, 
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oferecendo uma gama diferenciada de incentives [6]. 

De uma maneira geral, as governos dos paises de origem vern nas 

"suas" FMN agentes importantes da cornpetitividade internacional das 

respectivas economias [7], mas as sindicatos acusam-nas de gerarem 

desemprego e efeitos negatives na balan~a de pagamentos dos 

respectivos paises, em consequencia da deslocaliza~ao de actividades 

e da exporta~ao de capitais e tecnologias [8]. 
I 

A exist~ncia, em rnuitos paises, de uma disciplina para o 

IDE, o esfor~o dispendido e as dificuldades encontradas, em 

inst&ncias internacionais, na elabora~ao de c6digos de boa conduta e 

de transfer~ncia de tecnologia,. que disciplinem a ac~ao das FMN, 

revelarn bern o caracter controverso da sua natureza au, pelo menos, 

dos juizos dispares que dela se faz [9]. A import!ncia do fen6meno 

leva alguns autores a questionar a eficacia das politicas econ6micas 

nacionais, admi tindo-se mesmo a perda tendencial de soberania dos 

Estados-Na~ao, com o consequents surgimento de formas supranacionais 

de regula~ao econ6mica [10]. 

A internacionaliza~ao das empresas nao e urn fen6meno de hoje. 

Algumas das maiores FMN actualmente existentes laboravam ja em 

finais do Seculo XIX [11]. Mas, e a partir da II G.G. que o fen6meno 

multinacional emerge em todo o seu vigor, num quadro de permanents 

mudan~a no que respeita ao_ peso relative dos paises de origem e de 

acolhimento do IDE, sectores de perten~a das FMN e suas formas de 

envolvimento externo. 

2 - ELEMENTOS DE DEFINI~AO 

2.1 - Sabre o Conceito de FMN 

Numa defini~ao simples, a FMN e uma empresa com actividades em 

varios paises. Desde logo, no entanto, a prova imediata da fluidez 

dos contornos de uma defini~ao do conceito, reside na exuber!ncia 

sem!ntica das suas denomina~oes - Empresa Multinacional, Plurinacio

nal, Transnacional, Global, Cosmopoli ta, Monop6lio Internacional, 

Grande Unidade Interterritorial [1], - bern como na diversidade de 
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tipologias de FMN, propostas para captar tra~os de caracteriza.~ao 

estatica, ou elementos da din!mica evolutiva do fen6meno. 

Uma das defini~oes mais divulgadas de FMN, considera-a como a 

empresa cujas actividades se localizam em numerosos paises e sao 

concebidas, organizadas e conduzidas a escala mundial ( 2] • Esta 

definigao retem ~ criterios essenciais: a extensao geografica das 

actividades; a defini~ao de uma politica global para a empresa, que 

atende as condigoes e perspectivas mundiais das acti vidades ; a 

condugao da politica da empresa par urn orgao internacional. 

0 primeiro criteria, quando existem preocupa~oes de delimita

c;:ao de uma amostra, exige o recurso a urn indicador de dimensao 

(volume ,de neg6cios consolidado, actives, emprego, etc.) e a fixa~ao 

de urn nftmero minimo de filiais e de paises de acolhimento. Exige-se 

mesmo, nalguns estudos empiricos, que o peso do con junto das 

filiais, relativamente ao indicador seleccionado, seja superior a 

uma certa percentagem da FMN como urn todo. Uma empresa e 
considerada FMN se a dimensao e superior a urn limiar k, esta 

instalada em pelo menos n paises, tern no minimo m filiais e a 

dimensao relativa do conjunto das filiais representa pelo menos x% 

do todo. 

A operacionalidade do conceito exige ainda a defini~ao do que 

se entende par filial, ou seja, saber a partir de que nivel de 

participagao no capital da -empresa estrangeira, se considera existir 

controlo. E que actividades deve desenvolver a filial? A criagao 

de representagoes comerciais em terceiros paises deve conferir-lhe 

o estatuto de FMN ? 

0 segundo g Q terceiro criterios, mais de natureza qualitativa, 

referem a exist~ncia de uma politica global e de urn orgao interna

cional que a conceba e controle. Sao aspectos que relevam da 

estrutura e do modele organizacional da empresa e que atendem a 

problematica da estrategia da FMN e da autonomia decisional das 

filiais. Sao mais utilizados na defini~ao de tipologias de FMN, do 

que como aferidores da condigao de mul tinacionalidade da empresa. 

Utilizam·-se ainda para realgar as especificidades nacionais das FMN. 
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Por regra, na aferigao da condigao e grau de rnultinacionalidade 

da ernpresa, atende-se apenas ao prirneiro criterio. Da utilizagao de 

par!rnetros rnuito exigentes na definigao, resulta urn ndrnero reduzido 

de FMN. VERNON [ 3], part indo da arnostra dos 50 0 "g igantes 

industriais" americanos, publicitada pela revista FORTUNE, ern 1965, 

identifica 187 FMN. Alern do respeito pelo criterio de dirnensao 

estabelecido pela revista (4], o autor exige, ainda, que a ernpresa 

tenha pelo rnenos 5 filiais produtivas no estrangeiro que, no 

conjunto, realizern 25% das vendas do grupo. 

Corn criterios do rnesrno tipo, mas fixando par&rnetros diferentes, 

BERTIN [5] identifica 258 FMN arnericanas e nao americanas. A partir 

de urna amostra de 3. 400 grandes ernpresas, a "Trade and Tariff 

Conunission" dos EUA selecciona 297 FMN ern 1977. Ern 197 3, a ONU 

referencia 250 FMN. BUCKLEY e CASSON (6], para efeitos de urn estudo 

ernpirico, seleccionarn 434 FMN, a partir da lista da FORTUNE das 800 

rnaiores firrnas ( 500 americanas e 300 nao americanas). A CEE ( 7] 

inventaria 9.481 firrnas, industriais e cornerciais, com pelo rnenos 

urna filial no estrangeiro. 

As dificuldades de inventario do ndmero de FMN existentes ern 

cada memento conduzern a utilizagao de outros indicadores de 

avalia~ao da dinarnica do fen6rneno rnultinacional. Trata-se dos fluxes 

e stocks de IDE. Antes de passarrnos a analise destes indicadores, 

refiramos mais algumas dificuldades que se prendern com a polernica da 

defini~ao de FMN [8]. 

Na terminologia utilizada para estudar o fen6meno multinacio

nal, e frequente a refer@ncia ao conceito de casa-mae. Uma FMN e 

americana, inglesa ou japonesa se a sede esta, por exemplo e 

respecti vamente, em N. York, Londres ou T6quio. Mas, autores de 

forma~ao juridica, considerarn FMN, as ernpresas com os orgaos de 

direcgao preenchidos por executives de varias nacionalidades e cujo 

capital e detido por investidores de diferentes paises [9]. 

A dispersao internacional da origem do capital de urn grande 

numero de FMN e urn facto incontestavel [ 10]. Reflecte as preocu

pagoes de alargamento da base financeira da empresa a escala 
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rnundial. A esta luz, a condiqao de multinacionalidade decorre rnais 

da dispersao internacional das fontes de financiarnento da ernpresa, 

do que da difusao espacial das suas actividades. 

Razoes de rnenor disponibilidade de informaqao quanta a 
estrutura do capital das empresas tornarn 6bvias as dificuldades 

operat6rias do conceito. Alternativamente, coloca-se ainda a questao 

de saber se uma grande empresa, com actividades num s6 pais, mas com 

acqoes detidas par nacionais de diferentes origens e, ou nao, uma 

FMN. De resto, estudos ernpiricos evidenciam que o preenchimento dos 

lugares de direcqao nao respeita, rninimamente, a estrutura da 

repartiqao internacional do capital. As FMN t~m sempre uma base 

nacional e e a partir dai que, por regra, se define a estrategia e 

se efectiva o controlo. 

Tarnbem em torno da eleiqao dos termos Mul tinacional e 

Transnacional se gerou polemica. A ONU deu prefer~ncia a designaqao 

Firma Transnacional. A FMN e urn case particular de Firma Transna

cional, cujo capital e titulado par nacionais de dais ou mais 

paises. 0 termo Transnacional aplica-se a uma firma, propriedade de 

nacionais de urn pais, que transfere capital para o estrangeiro [11]. 

Nao existindo, neste trabalho, preocupaqoes de inventario das 

FMN existentes no Mundo reteremos, como definiqao generica, que uma 

FMN I designac;:ao que utili~aremos preferencialmente I e uma grande 

ernpresa, que controla e gere estabelecimentos em pelo menos do is 

paises. Trata-se de uma designac;:ao que acentua o papel da deslocali

zaqao internacional das actividades ( comerciais ou produtivas) no 

' interior do espac;:o econ6mico da empresa. E esta deslocalizac;:ao 

internalizada das actividades que, do nosso ponte de vista, e 

essencial a definiqao de FMN. Refiramos, no en tanto, que as 

dirnensoes da internacionalizac;:ao das empresas nao se esgotam na 

deslocalizac;:ao internalizada das actividades. As grandes empresas 

sao, simult4neamente, importantes importadores e exportadores, 

estabelecem acordos e cooperam com empresas independentes de outros 

paises, promovem a subcontrataqao internacional, etc. A internacio

nalizac;:ao das empresas e a resultante de todas estas praticas, mas, 
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o que verdadeiramente caracteriza a FMN e a distingue da empresa 

uninacional e a cria~ao de filiais no estrangeiro. 

2.2 - Sabre o Conceito de IDE 

Dais des indicadores mais utilizados para rnedir a importAncia 

e evolu~ao do fen6meno mul tinacional sao os fluxes e os stocks de 

IDE. Tambem estes indicadores nao estao isentos de limita~oes. 

A prop6sito do conceito de rnovirnento internacional de capitais, 

convem fazer algumas clarifica~oes, nomeadamente, p~ra evidenciar a 

especificidade do IDE relativamente a outros fluxes· financeiros. 

A verifica~ao de urn deficit comercial entre dais paises origina 

movimentos de capitais. Ha tambem rnovimentos de capitais quando os 

paises emprestam fundos entre si, procedem a doa~oes ou indemni

za~oes de guerra. Estes fluxes sao considerados, desde ha muito, 

pela literatura, no quadro do" problema da transfer~ncia" [12]. 

Tambem ha rnovimentos de capital, quando investidores estrangei

ros fazem aplica~oes financeiras em terceiros paises, na busca de 

remuneragoes alternativas. Convern contudo fazer a distin~ao entre 

investimento gm carteira e ~' por forma a captar a ess~ncia do 

fen6rneno rnultinacional. No prirneiro ~' o investimento traduz-se 

na aquisi~ao de titulos, publicos ou privados, geradores de um 

rendimento, sem que dai_ dec orr a, necessariamente, controlo e 

participa~ao na gestae da entidade emissora [13]. 0 ~' tal como e 

mais comumente entendido, traduz-se no controlo rnaioritario ou 

minoritario e na participa~ao nos orgaos directives de uma empresa. 

Alem da transfer~ncia de recursos financeiros de urn pais para outre, 

associam-se-lhe outros factores, igualmente transferiveis. Trata-se 

de urn "pacote" de factores: capital, tecnologia, "know-how", 

tecnicas de gestae e de mercado, etc., cuja transmissao para o pais 

recebedor e, nao s6 "income generating", como "technology 

generating". Esta transfer~ncia destina-se a uma unidade produtiva, 

na vida da qual o investidor estrangeiro intervem directamente. Em 

regra, o investidor e uma empresa que visa a extensao geografica, 

horizontal ou vertical, das suas actividades. 
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Apesar das clarificaqoes anteriores, as fronteiras entre o IDE 

e o investimento em carteira nao sao sernpre nitidas, como nao e 
n.i.tido o conteudo dos dais concei tos, atentando, por exemplo, na 

definiqao de IDE do FMI: o IDE consiste nurn investirnento proveniente 

do exterior do pais e visa estabelecer ou aurnentar algurna especie de 

participaqao permanente nurna ernpresa dentro do territ6rio nacional, 

que perrnite ao investidor estrangeiro urn certo grau de influencia, 

ou controlo na gestae da ernpresa [14]. 

Esta definiqao sugere, desde logo, as seguintes observa9oes: o 

IDE tern que resultar, necessariamente, de actives provenientes do 

exterior, ou estes podern ser obtidos no pais receptor, corn recurso 

ao credito local e ao reinvestimento de lucros nao distribuidos? 

Se considerarmos apenas a inforrnaqao contida nas balan9as de 

pagamentos, como "proxy" do fen6rneno rnultinacional, estamos perante 

urna visao parcial da sua irnportancia [15]. Corn efeito, e elevada a 

propensao das FMN para recorrerern a fundos locais e reinvestirern 

lucros, sobretudo ern segundos investirnentos ou aurnentos de capital. 

Entrando na definiqao de IDE as fontes locais de financiamento, o 

que define a condiqao de exterioridade do capital e a nacionalidade 

de investidor ? Mas, neste caso, como classificar, por exernplo, urn 

investirnento efectuado ern Singapura ou ern Portugal por urna filial de 

uma ernpresa inglesa localizada em Hong-Kong, ou de uma filial 

americana irnplantada na Suiqa? 

0 investimento visa estabelecer uma posiqao permanente na 

empresa, para o exercicio do controlo e da gestae. Porern, a 

partir de que limiar de participa9ao no capital de uma empresa se 

admite existir controlo? Qual o limiar da separaqao entre 

investirnento ern cart.eira e IDE? 

E sabido quanta o nivel de participaqao constitui um indicador 

falivel do grau de controlo. Frequentemente, posiqoes minoritarias, 

quando a estrutura de capital e dispersa, perrnitem urn dominic 

efectivo da empresa. De igual modo, podem permitir aos s6cios 

estrangeiros urn exercicio efectivo do poder de decisao, por estarern 

associadas a contratos de transferencia de tecnologia, de forneci-
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menta de materias primas, ou a postos chave na gestae [16]. Par 

estas razoes, verifica-se uma tendencia internacional para se 

fixarem limiares baixos de participa~ao na defini~ao de IDE [17]. 

Par ultimo, o fluxo de capital, para ser considerado IDE, tem 

de ser realizado par empresas ou tera identica designa~ao se o 

investidor e urn particular? Estas e outras questoes encontraill · 

respostas diferenciadas nas ordens jur.idicas nacionais e assentaill 

em bases convencionais, quando ha preocupa~oes de registo estat.is

tico [18]. 

Tambem nao e pacifica a questao de saber qual dos indicadores, 

fluxes, au stocks de IDE -, melhor traduz a importancia do 

fen6meno multinacional. A sua historicidade aconselha a utiliza~ao 

de ambos. 

Independentemente dos convencionalismos que envolvem a 

defini~ao de IDE, retenhamos a ideia de que, a parte mais substanci

al dos investimentos e realizada par grandes empresas e se traduz 

numa extensao geografica das suas actividades. 

' E a partir da II G.G. que o investimento sob forma de IDE 

cresce espectacularmente, associado ao fen6meno da internacionaliza-

~ao das empresas. Ate a.i, predomina o investimento em carteira 

' [ 19]. E de aceita~ao generalizada a ideia de que o IDE e uma 

pratica radicalmente nova e releva de multiplas determina~oes. Sera 

assunto que abordaremos mais tarde. Antes, porem, vejamos como 

evoluiu o IDE mundial. 

' 3 - TRA~OS EVOLUTIVOS Dp FENOMENO MULTINACIONAL 

3.1 - Evolu~ao dos Stocks e Fluxes de IDE 

Ate 1914, a Europa Ocidental, em particular o Reina Unido, era 

o principal investidor; os PVD, os destinatarios mais importantes 

destes movimentos internacionais de capitais. Aos produtos de base, 

recursos naturais e materias primas destinavam-se 55% do stock 

mundial do IDE, ao comercio e distribui~ao, 10%. Pouco cabia aos 

servi~os publicos e actividades bancarias e as actividades de 
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Qua.dro 1-I.A 
stock de IDE por ?a.isas a Regioas de origem (t) 

I 
origem 

?.Desenv. 
!:UA 

I canada 

I 
I 
I 
I 
I 
I 

Europa Ocidentall 
Reine Unido 
R.fA 
i!'ranc;a 
aelgica 
It.ilia 

I
I ? . Baixos 

suecia 
I suic;a 
IOutros P.Desen. 
I Russia ** 
I Japao 

I N.Zel.india 
outros 

IP.V.Desenv. 

I 
I 
I 

1914 

100.0 
1a.s 
1.0 

45.5 
10.5 
12.2 

a.7 

2.1 
0.1 
l.J 
neg 
neg 

19 3a 1960 19 71 197a 

100.0 9 a. 9 97.5 96.a 
27.7 52.0 5 l. 7 43.5 

2.7 4. 0 4.1 3.5 

39. a 17.1 14.8 11.9 
1.3 1.3 4. 6 a.2 
9. 5 6. s 4. 6 3.9 

1.3 1.2 
13. 3 J. 2 1.9 0. 9 

7. 9 2.5 6.1 
0.6 l.S 1.6 
J. 2 5.9 1.2 

1.7 
2.8 o.a 2.7 6. 9 
l.l 2. 4 1.6 1.2 
nag neg 0.3 0.6 
neg l.l 2.5 3.2 

19a2 

45.7 
4.6 

6.1 
a.2 
5. 1 

5.1 

24.2• 

I ___________ ------------------------------
1 
lmil milhoes de 

I 
I 

I 
I 

I SEUA 14.3 26.4 63.1 160.3 386.2 4a4.4 I 
~--~---==== -~~~~--~--~~~~~~--= Fonte: DUNNING,J.a.(19a3), p.2l e ANDREFP,W.(l987), p.15 

• - ?VO ~ mais outros ?D ; neg - valores nagliganciaveis 
•• - URSS depois de 1922 

transforrnaqao sob controlo estrangeiro localizavam-se, predorninante

rnente, na Europa Ocidental, EUA, col6nias brit!nicas e Russia [1]. 

A I G.G. acarreta algum desinvestimento, so se voltando a 

atingir o nivel do periodo anterir na dec ada de 3 0 . Do ponte de 

vista das origens e destines do capital, ao longo desta decada sao 

de realqar, como rnais significativos, os aspectos seguintes: reforqo 

Quadro 2-I.A 
Stock de IDE por Paises e R.egioes de Destine (t) 

1- . 
1914 1938 19a2 I Destino 1960 1971 1978 

1---------------------------------------------
l
l Paises Desenv. Jt.2 

EUA 10.3 

I
I canada 5. 7 

Europa Ocidental 7.8 
I R.. Unido l. 4 
I Europa Meridional 2.8 

I

I O.Paises Europeus 9.9 
Russia •• 7.1 

I Australasia e 
Africa do sul 

I Japao 
P.V.Oesenv. 

I America Latina 
I Africa 
I Asia 
I China 

I
I India e Ceilio 

Medio Oriente 
I Capit.Internac.nao 
I Identi:Eicados 

3.2 
0.2 

62.8 
J2, 7 

6.4 
20.9 
7.8 
3.2 

n.a 

34.3 
7.4 
9. 4 
7.4 
2.9 
2.6 
1.5 

a 
0.4 

65.7 
30.a 
7.4 

25 
s.a 
5.6 

n.a 

67.3 
13.9 
23.7 
22.9 
9.2 
0.9 
neg 

6.6 
0.2 

32.7 
15.6 
5.5 
7.5 
neg 

2 
2.a 

n.a 

65.2 
a. 4 

15.8 
28.5 
a.1 

1 
neg 

10 
1.5 

30.9 
17.8 
S.J 
4.7 
neg 
0.9 
2.1 

3.9 

69.5 
ll. 7 
11.9 
37.7 

9 
0.9 
neg 

6.6 
1.7 

27.8 
14.5 

5.1 
7 

neg 
0.7 
2.3 

2.6 

74.1 

25.9• 

I 
=P-on_t_e_:~D~U~N~N~IN~G~,~J~.~a~.~(~19~a~J~)-,--p-.2~2~e~A~N~DR.~E~F~F~,~W~.~(~19~a~7~)~,--p-.~l~5-----

• - Lnclui os caoitais Lnternacionais nao identificados 
neg - valores neqligenciaveis ; n.a. nao aplicavel 
•• URSS depois de 1922 
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da posi~ao americana e decl1nio do Reine Unido como exportadores de 

capital; no conjunto, a Europa Ocidental e ainda o principal bloco 

investidor, mas os investimentos intraeuropeus sao reduzidos; os PVD 

permanecem como alva preferido des investidores; cerca de 2/3 do 

IDE americana localiza-se no Canada e America do Sul; no plano 

das orienta~oes per actividades, e na explora~ao de materias primas,· 

recursos naturais e na produ~ao agricola que continuam a ser 

efectuadas as maiores aplica~oes de capitais. 

Tambem a II G.G. gera desinvestimento. Contudo, nas duas 

decadas seguintes, cria-se, a nivel internacional, um clima 

econ6mico e politico, muito favoravel as actividades das empresas no 

exterior. Assiste-se a uma evolu~ao espectacular do IDE cresce o 

montante de capitais envolvidos; 

e sectorial. 

alteram-se os padroes geografico 

Os EUA, saidos ilesos da guerra, dominam a economia internacio

nal e as suas empresas, em 1960, detem ja 52% do stock mundial de 

IDE, cabendo a Europa Ocidental apenas 39.8%. Os PO e as activi-

dades manufactureiras passam a ser os principais destinatarios do 

investimento. As empresas americanas orientam-se preferencialmente 

para a Europa Ocidental e Canada, e o Reine Unido para a 

cruzados intraeuropeus ensaiam os Commonwealth. Os investimentos 

primeiros passes, mas a Europa continua a ser atraida pelos PVD. 

Quadro 3-!.A 
Fluxos de IDE 90r Origem 

I PO: I 1960 1965 1970 1975 1976 1977 1978 1990 

110 6 SEUA [ l _____ l 4098 7179 12059 25069 24366 25816 35126 44668 

I A.Norta \ I 73.0 71.4 65.4 59.9 49.3 49.3 52.6 47.4 

I EUA I 71.3 69.9 62.9 56.8 45.5 46.5 46.1 40.7 
canada 1.7 1.6 2.5 3.1 3.8 2.8 6.5 6.7 

I E.Ocid.\ I 24.6 26.9 30.7 32.4 39.3 41.5 39.9 44.1 
CE!(a) 23.6 25.1 26.9 29.0 34.4 37.8 35.4 34.9 

I outrosl 1.0 1.8 3.8 3.4 4.9 3.7 3.5 9.2 
Japio \ 1.9 1.1 2.9 7.0 7.8 6.3 6.6 5.2 

1 Austral.' [_o_._5 __ o_._6 __ 1_. o ___ o ·_' __ o_._1 __ o_. 9 __ o_._s __ 1_._o 

I PVD (b): I 
110° SEU~ I 707 

2.9 
452 

2 
424 
1.3 

1073 
2.3 

I Fonte: UNC!b~( -=l~9":'8'='"3--a-e~19:-::8:-::3--:-b~) --------------
(a)-RFA, Belgica,Luxemburgo, Fran9a, Italia, P.Baixos, R.Unido 
(b)-Valores subavaliados. Consideram-se apenas alguns paises. 
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Entre 1960 e 1978 consolidam-se as tendencias do p6s-guerra, 

mas novos actores e desenvolvimentos surgem durante a decada de 70. 

Com efeito, primeiro o Japao e, depois, alguns PVD evidenciam wma 

propensao crescents para o IDE. Aquele pais, responsavel em 1950, 

apenas por 0.8% do stock mundial de IDE detem, em 1978, 6,9%. Os PVD 

participam com 1.1% em 1960 e 3.2% em 1978. 

A "invasao" europeia do pas-guerra por parte das firmas norte 

americanas ( 2] segue-se, com a criac;ao da CEE, uma onda de 

investimentos intraeuropeus e' j a na dec ada de 7 0' 0 inicio da 

localizac;ao de empresas europeias nos EUA. Individualmente, os EUA 

continuam a ser os principais investidores, mas a sua posiqao 

relativa declina, como contrapartida da internacionalizaqao das 

empresas da Europa Ocidental e da emergencia dos novos investidores. 

0 Canada, tradicionalmente urn pais de acolhimento de IDE, sobressai 

como grande investidor no fim da decada de 70. 

Na sequencia da reorientac;ao do IDE para os PD iniciada no p6s-

-guerra, os PVD sao secundarizados como alva dos fluxes de IDE. 

Contudo, as posic;oes dos principais blocos investidores, relativa

mente a estes paises, sofreram evoluc;oes temporalmente nao 

coincidentes. Os EUA, logo que emergiram como potencia investidora, 

orientaram-se menos para aqueles paises. No inicio da decada de 60, 

Quadro 4-t.A 
Fluxos de -IDE para as PVD por Origem 

(\ do to~al.do pais au :egiao de origem) 

Regiao I Pais de 1960 1970. 1978 origem 

Todos as paises 36 30 33 
e regioes 

America do Norte 23 25 33 

Europa Ocidental 71 37 30 

Japio 82 14 56 

Fonte: UNCTC(1983-b), p.43 

1980 

30 

31 

30 

24 

71% do IDE europeu ainda se destina aos PVD. Este valor e apenas de 

30% em 1979. Com uma decada de atraso, o IDE japones, inicialmente 

concentrado nos PVD, sofreu uma evoluc;ao semelhante a do IDE 

europeu, reorientando-se para os EUA e para a CEE. 
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A crise da decada de 70 e inicios dos anos 80 nao inibe as 

movimentos do IDE. Acentua-se a pas ic;ao dos PO como principais 

irnportadores de capitais. Em particular, os EUA apresentavam, em 

1980, urn stock de 209.3 mil milhoes de d6lares importados, contra 

294.6 mil milhoes de d6lares exportados. Entre 1980 e 1986, o Japao 

aumentou de cerca de 2 . 5 vezes o seu stock de IDE no exterior 

permanecendo, excepcionalmente, pouco penetrado pelos capitais 

estrangeiros. As actividades de servic;os acolhem uma parcela cada 

vez maier do stock de IDE dos principais paises investidores (ver 

Anexo 3-I .A) . 

A partir do indicador ai = (Xi - Mi) I (Xi + Mi) [3], onde Xi 

e Mi sao as fluxes de IDE saidos e entrados no pais i, verifica-se 

que as investimentos cruzados evoluiram de forma diferente e tern uma 

importAncia diferenciada para os varies paises considerados. 

Segundo a terrninologia de MUCHIELLI [4], i e "um pais 

investidor" se o valor de ai e positive e superior a 0,33; urn " pais 

de acolhimento " se aquele valor e inferior a -0,33; entre 

-0,33 e + 0,33 de~omina-se "pais encruzilhada". 

Os EUA, de "pais investidor", evoluiram, lentamente, para a 

condic;ao de "pais encruzilhada" ao tornar-se urn dos alvos preferen-

ciais do investimento canadiano, europeu e japones. 

I 

Quadro 5-!.A 
Investimen~os Cruzados(a.) e Localiza9oes 

-cruzadas (bi) de 1 Filiais 

I 

I 
IDE ( 1) ( ai) IP'iliais(2) (bi) I 

I 
11980(4)1980(5)1 I Pais 56/68 59/71 72/74 75/77 78/80 

I I I I 
IEUA 0.78 0.74 0.61 0.56 0.31 I 0.60 0.73 

I Fran9a I 0.02 0.20 -0.20 -0.03 -0.10 -0.28 -0.11 
IReino l1nidol 0.20 0.23 0.36 0.31 0.21 I 0.40 o.51 

I I It.ilia I -0.21 -0.32 -0.64 -0.28 -0.10 -0.38 -0.25 
IBelq-L.(J) 

I 
-0.60 -0.49 -0.51 -o.5s -0.32 1-0.47 -0.39 I lsuecia -O.l2 0.29 0.63 0.26 0.38 0.38 0.38 

IP.Baixos 
I 

0.10 -0.02 0 .ll 0.44 0.36 1-0.06 0.04 I IRP'A -0.33 0.08 -O.ll 0.44 0.54 -0.03 0.07 
I canada I -0.70 -0.47 -0.11 0.36 0.39 1-0.45 -0.38 I 
IJapio I 0. 49 0.42 0.63 0.87 0.87 -o.o5 0.37 I 
INorueqa I -1.00 -0.43 -o.s5 -0.47 0.45 ,-0.33 -0.26 

I Austrci.lia -o. 78 -0.61 -0.59 -0.68 -0.56 -0.49 
I I I I 

Fonte: (l) MUCKIELLI,J-L.(l984), p.S4l 
(2) calculos do autor a partir de UNCTC (1983-a) -ver 

nota (6] para efeitos de defini9ao de bi. 
( 3) so Belqica para b; 
( 4) filiais so nos !'D 
( 5) filiais em todos os paises(PO+PVO) 
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e, desde o inicio da decada de 60, urn "pais encruzilhada". A 

"invasao" da Europa Ocidental pelas firmas americanas iniciou-se no 

Reine Unido, mas as ernpresas dos P.Baixos, RFA 1 Franqa e do Canada, 

sempre manifestaram atracqao por aquele pais. 

No contexte europeu 1 a Franqa tern importado rnais capi tais do 

que exporta 1 bern como a Italia 1 a Noruega e a Belgica-Luxemburgo. 0 

conjunto Belgica-Luxemburgo s6 na segunda rnetade da decada de 70 

passou de "pais de acolhimento" para a categoria de "pais 

encruzilhada" 1 mas a Belgic.a continua a ser o pais europeu com uma 

das rnaiores taxas de penetraqao de capi tais estrange ires. Os 

P.Baixos e a RFA evoluiram da posiqao de "pais de acolhimento" para 

a de "pais investidor". Os paises n6rdicos apresentam urn nitido 

contraste. A Noruega importa mais capitais do que exporta 1 passando

-se o contrario com a suecia. A Australia, urn pais tradicionalmente 

aberto aos capi tais estrangeiros 1 apresenta os menores val ores de 

ai. 0 Japao 1 corn urn quadro legal e institucional restritivo a 
entrada de capitais estrangeiros, e urn exportador de capitais. 

3.2 - 0 IDE e a Criaqao de Filiais 

A contrapartida do IDEe a·criaqao ou aquisiqao de filiais em 

terceiros paises. Com base muma amostra de 9 7. 9 64 filiais 1 

complementa-se, para 1980 1 a analise da distribuiqao geografica 

das actividades externas das FMN dos PO [5] (Anexos 1-I.A e 2-I.A). 

Cerca de 85% do total de filiais tern casas-mae sediadas nos EUA 

e na CEE. As FMN da CEE sao titulares de capital num maier ndmero de 

filiais do que as FMN americanas. 0 confronto destes valores com 

os do stock de IDE permite concluir que a dimensao media das filiais 

europeias e menor do que a das filiais americanas. E tambem nos PO 

que se localiza o grosse das filiais. 

Na America Latina e Sueste Asiatica estao implantadas, 

respectivamente 1 11.8% e 10.2% das filiais. Na America Latina 62.9% 

das filiais sao americanas e 24.7% da CEE. No sueste Asiatica, as 

empresas americanas detem 33.9% das filiais da regiao e a CEE 34%. 

As japonesas sao apenas 13 1 5% das localizadas nesta zona, mas 41 1 8% 
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das filiais nip6nicas estao no Sueste Asiatica e, das restantes, 

41,8% estao nos PD e 13,5% na America Latina. Mais de 77% das 

filiais instaladas em Africa sao controladas por FMN sediadas na 

CEE. 

Os investimentos cruzados entre PD acarretam, naturalmente, 

localiza~oes cruzadas das filiais. A Europa Ocidental e o espa~o de 
acolhimento de 65.3% das filiais americanas, das quais 57.4% estao 

na CEE; 31. 6% das filiais existentes na Europa e 3 7. 2% das 

localizadas na CEE sao de origem americana. Cerca de 2/3 das 

filiais das FMN europeias estao na Europa e destas, 45.7% sao 

comunitarias. Quase 3/4 das filiais localizadas nos EUA sao 

europeias. Aproximadamente 90% das filiais criadas por FMN 

europeias sao perten~a de firmas comunitarias, pertencendo as 

restantes, na sua quase totalidade, a sui~a, Suecia e Noruega. No 

conjunto, a Europa detem mais filiais japonesas do que os EUA e, 

dentro da Europa, a prefer~ncia nip6nica vai para os paises da CEE. 

Os EUA acolhem 42.6% das filiais canadianas, localizando-se as 

restantes na Europa, Australia, N. Zel!ndia e Africa do Sul. Estes 

tr~s paises det~m, no con junto, 15.7% das filiais localizadas nos 

PD, excluidas as acolhidas pelos PVD, e as FMN neles sediadas sao 

s6 2% da amostra. 

No Quadro 5-I.A, a par do racio ai, consta o racio bi, que 

traduz o movimento das localiza~oes cruzadas de filiais (6]. Os EUA 

t~m os valores de bi mais elevados, traduzindo urn grande desequili

brio entre o numero de filiais de FMN americanas no estrangeiro e o 

de filiais de FMN nao nacionais localizadas naquele pais. 0 mesmo 

acontece com o Reina Unido. A discrep!ncia dos valores dos racios 

destes do is paises explica-se pelo facto de ai ser a expressao de 

fluxes liquidos, enquanto b· 
~ 

e urn a "proxy" dos stocks liquidos de 

IDE. A Fran~a, a Italia, a Belgica-Luxemburgo, a Noruega e a 

Australia apresentam valores negatives para ai e bi. 

Os Paises Baixos, a RFA, o Canada e o Japao t~m valores 

positives e elevados para ai, mas valores negatives para bi. Os 

valores de bi, com excep~ao do Canada, passam a positives quando se 

19 



consideram todas as filiais criadas por FMN nacionais, o que e 
particularmente not6rio no case do Japao. A Suecia tern valores 

positives e muito pr6ximos para ai e bi, assumindo bi valores 

semelhantes, independentemente da dimensao da amostra. Significa 

isto que as FMN suecas criam filiais, quase exlusivamente, nos PD. 

3.3 - As FMN, os PVD e o COMECON 

Se a maioria das FMN e originaria dos PO e neles implantaram a 

maier parte das filiais, os PVD e os paises do COMECON sao tambem 

palco de actuaqao daquelas empresas. Filiais originarias de PO estao 

implantadas nestes paises e algumas FMN t~m la as suas sedes. 

A emerg~ncia das FMN do Terceiro Mundo nao e urn fen6meno 

generalizado. Tal como o IDE com origem nos PO e com destine aos PVD 

se encontra muito concentrado nos NPI, estes sao tambem a sede da 

maier parte das FMN do Terceiro Mundo. DUNNING (7] v~ nesta coinci

d~ncia uma reiaqao de causa-efeito. 

A Africa e o Continents que menos atrai as actividades das E'MN 

e a sua posiqao relativa tern vindo a deteriorar-se nos ultimos anos. 

Em 1967 detinha 17.3% do stock de IDE localizado nos PVD e, em 1978, 

apenas 12.6%. A America Latina e, tradicionalmente, a zona que mais 

IDE acolhe no conjunto destes paises. Com 57.4% do stock de IDE em 

1967, mantem a posiqao em_1978. Em contrapartida a secundarizaqao da 

Quadro 6-I.A 
Stock de IDE nos PVD por Regioes de Destino (\) 

I Destine I 1967 1972 1975 1976 1977 1978 I 
~~aaa•aaaaaaa=••••••i•xaaa•=••===•==•••••=•••••=••••••=•••=j 

!
Africa ao Norte I 5.1 4.9 2.5 2.3 2.2 2.2 I 
do Sahara I 
lrf;i~;-;~-;~1------~--~;~;---~;~;--~3~5--~~~~--~~~;--~~~; I 
~~~-~~~~=~----------~--------------------------------------1 
~~~=~=~-~:~==~=----~--:::~---~=:~--~=:~--~~:: __ ~~:: __ ~~::_1 
~~~~=~=~-~~-~~=-----~--=~:: ___ :~:=--~~:~--~~:~--~::~ __ ::::_1 
~~~~~-~~-~:~=~------~---::: ____ ~:~---~:: ___ ::: ___ ~:: ___ :::_1 
!Asia do sul e Este I 15.4 18.4 23.9 28.5 27.1 26.3 I 
1···························-~·-····················-~····· 

!
Total : \ I 100 100 100 100 100 100 I 
mil milhoes de SEUA 32.2 48.1 69.5 69.3 77.6 88.3 

I I_ I 
Fonte: UNCTC (1983- b), p.62 
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, 
Africa e da Asia de Oeste como regiao de acolhimento, 0 Sueste 

Asiatica atrai uma percentagem crescenta do IDE mundial. 

A concentra~ao de stock de IDE em alguns pa1ses e evidenciada 

no Quadro 7-I.A. Onze pa1ses concentram, em 1967, 45.8% do stock e, 

em 1978, 54.8%. Mas, de entre eles, o Brasil e o Mexico, na America 

Latina e a Indonesia e a India, na Asia, det~m, respectivamente, 

22.1% e 13.1%, tambem em 1978. Os "para1sos fiscais", quase todos 

situados na America Central, acolhem 14.3% do stock de IDE, em 1978. 

No grupo dos onze paises estao localizadas 52.8% das 27.5 74 

filiais inventariadas nos PVD, com origem em FMN dos PD. Estes 

paises sao, tambem, sede de muitas FMN do Terceiro Mundo. A 

internacionaliza~ao das empresas locais pel a via do IDE sucede-se, 

em alguns paises, ao seu crescimento pel as exporta~oes, no quadro 

de estrategia extrovertidas de desenvolvimento. 

Quadro 7- I. A 
stock de IDE e Filiais nos PVD 

(principais destines) 

I I 
I I I IDE Filiais (1980) 

I Destine 
I I I 

n° ( 1) 
I I 

19 6 7 1971 1975 1977 1978 
I_' I 

IPVD 
I 

I 100 I l0 9SEUAJ 32.8 44.9 69.5 77.5 88.3 27.574 

I I 1-1 
IParaisos I 7.1 8.0 12.4 13.4 14.3 3.308 I 11.9 I Fiscais (2) 

I 
(') I -I !Argentina I 5.5 4.8 2.9 3.7 3.7 870 

I Brasil 
I 

11.3 11.4 13.1 13.8 15.3 2.890 
I Mexico 5.5 5. 6 6. 9 6. 6 6.8 2.356 

I Peru 
I 

2. 4 1.8 2.4 2. 5 2.4 406 I I Jvenezuela 10.6 8.2 5.a 4.3 3.9 951 

I 
total(%) 

I 
35.5 31.9 31.1 30.9 32.1 7.473 1~1 

I Indonesia I 0.6 2.0 5.0 6.7 6. 5 685 I I 
I India 

I 
4.0 3.8 3.5 3. 2 6. 6 846 

I I I Malhia 2.1 2.0 3.3 3. 5 3.3 1.108 
IH.Kong 

I 
0.9 1.3 1.9 2.2 2. 4 2.225 

I 
I 

Fiipinas 2.1 1.8 1.7 2.1 2.0 675 I 
ISingapura 

I 
0.6 0.9 2.4 1.9 1.9 1.560 

I 25.71 total(') 10.3 11.8 18.1 19.6 22.7 7.099 

I I 1-1 
IO.Paises(t) I 47.1 48.3 38.4 36.1 30.9 9.683 1~1 

Fonte1 UNCTC( 1983-a e b) 
(1)-filiais originarias de FMN dos PO 
(2)-incluidos na A.Latina 

Nao existem dados sistematicos sabre as actividades externas 

das FMN do Terceiro Mundo. Trata-se de um fen6meno novo [8] do qual 
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s6 recentemente se tomou consci~ncia. Os dados disponiveis relevam 

de estudos monograficos suportados em recolha directa de informaqao, 

visando captar as especificidade das "novas FMN" [9]. 

0 IDE originario des paises do Terceiro Mundo e urn fen6meno 

essencialmente regional e tem tambem caracteristicas de investimento 

cruzado, principalmente na America Latina. No Sueste Asiatica; 

quatro paises - a Indonesia, Hong Kong, a Tailandia e as Filipinas -

atraiem a parte mais significativa do stock de IDE da regiao e sao, 

igualmente, as principais investidores. Este papel, na America 

Latina, e desempenhado pela Venezuela, o Brasil, a Argentina e a 

ColOmbia [ 10] • 

Contudo, as FMN do Terceiro Mundo evidenciam sintomas de 

penetragao nos mercados des PD, nao s6 pela via das exportagoes mas 

tambem do IDE. Per exemplo, em 1985, nos EUA, estavarn investidos 54% 

do stock de IDE de Taiwan, acumulado desde 1959. A prefer~ncia 

pelos EUA e not6ria a partir de 1980 [ 11]. Num total de 204 

projectos de investimento autorizados pelo governo Indiana ate 1980, 

30 localizam-se na Europa~ America do Norte e Australia, represen

tando 9% do stock de IDE associado [12]. 

Quadro 8-I. A 
As FMN do Terceiro Mundo (1978) 

I j Filiais no(a) j 
Actives no Estrang. ----------------------

I 
origem (Milhoes de SEUA) I Estrang., Ind.Manuf. 

I 
!Argentina 37 I 146 I 76 I 
!Brasil 60 

I 
147 I 25 

I !colombia 55 36 18 
jcoreia do sul 90 

I 
155 25 

I Hong Kong 2.000 325 202 
'India 100 I 215 168 I Malcisia so I 
'Mexico 62 

I 
62 22 I Peru 37 18 

!F~lipinas 270 
I 

66 26 
I jSlngapura 500 89 57 

'Venezuela 54 I 18 9 
I I 

Fontes: WELLS,L.T.Jr.(l983), p.lO 

Quando comparadas com as des PD, as FMN do Terceiro Mundo sao 

de menor dimensao [13], mas e crescenta o nfunero das "novas FMN" que 

entram no "clube des grandes". Em 1972, apenas 13 das 635 maiores 

FMN referidas na revista FORTUNE sao dos PVD. Em 1978, aquele numero 

ultrapassa 36 [ 14]. Do con junto das 382 maiores FMN industriais 
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existentes ern 1980 1 o UNCTC [ 15] inventaria 17 pertencentes aos 

PVD: 4 na Coreia do Sul 1 2 na India e 2 no M~xico. 

Urna rnenor exig~ncia no criteria da dirnensao alarga 1 naturalrnen-

te 1 o mirnero de 11 novas FMN 11 
• LALL [16] refere a exist~ncia de 100 

ernpresas indianas corn filiais no estrangeiro: 18 criaram 38% das 

filiais e executararn 67,6% do IDE. Ern 1978, 20 de entre as maiores 

firmas industriais argentinas tinham actividades fora das suas 

fronteiras. Destas 1 5 sao publicas [17]. VILLELA [18] identifica, 

no Brasil, 25 FMN nao financeiras com algum tipo de actividades no 

estrangeiro: as 8 rnaiores t@m controlo rnaioritario das filiais e 6 

pertencern ao sector da constru~ao. 

Segundo dados da CEE [19], nurn total de 9.481 FMN industriais e 

cornerciais, 747 sao originarias de PVD. Ern 10.275 FMN, STOPFORD e 

DUNNING [ 20] registam 365 com sede em pai.ses do Sueste Asiatica 

(133 em Singapura, 97 em Hong Kong, 74 na Malasia e 18 em Taiwan) e 

850 na America Latina e India. 

Se as FMN do Terceiro Mundo divergem das dos PD pela sua 

dimensao e por se localizarem em sectores tecnologicamente menos 

intensives, uma descri~ao sintetica das suas caracteri.sticas e 

extremamente dificil, dada a heterogeneidade das situa~oes 

nacionais. 

Segundo PORQUET [2~], a importancia do IDE nos servi~os, 

nomeadamente no cornercio, explica-se, 
I • 

nos NPI da As~a de Sueste, 

pelo desenvolvimento rapido das exporta~oes de produtos manufactura

dos. Ao contrario, na India, limita-se a 5% do total. Por falta de 

recursos materiais ou de espa~o, a Coreia do Sul, Taiwan e Hong Kong 

seguem o modelo j apon~s de 11 economia de penuria 11 
, em busca de 

aprovisionamentos seguros em materias primas, e deslocalizando as 

industrias poluentes ou consumidoras de espa~o. As FMN brasileiras 

concentram 95% do IDE na explora~ao de petr6leo, constru~ao e 

agricul tura. Os quatro principais investidores na industria sao a 

India, Hong Kong, Singapura e a Argentina vindo em seguida a Coreia 

do Sul. 
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No ~mbito da industria transformadora, e ainda segundo o mesmo 

autor, as FMN do Sueste Asiatica sao empresas de pequena dimensao, 

que realizam operaqoes de IDE de fraco valor em algumas industrias 

ligeiras. Mas estas caracter1sticas nao sao comuns aos grandes 

paises rnais autarcicos da America Latina e India, que possuem 

conglomerados poderosos, que efectuarn grandes investimentos em 

dominies diversos e com algum conteudo tecnol6gico. 

As FMN do Terceiro Mundo estao, contudo, excluidas dos sectores 

de mais elevada tecnologia, produtores de bens sofisticados, para 

consumidores de elevados niveis de rendimento. Em particular, as 

pequenas economias abertas, sem industria nacional de bans de 

equipamento, investem na industria ligeira de bens de consurno. Os 

paises de maier dimensao, rnais industrializados e fechados sobre si 

mesmos, diversificam sectorialrnente o seu IDE, que tern urn conteudo 

capitalista e tecnol6gico rnais avanqado. Exploram as suas vantagens 

nas industrias intermedias, nos grandes trabalhos publicos e 

fornecem as filiais bens de equipamento de produqao aut6ctones. 

Ate ao presente, o IDE nos Paises de Leste perrnanece rnui to 

limitado, apesar da legislaqao autorizar, nalguns deles, a criaqao 

de sociedades rnistas. A abertura ao dialogo corn as FMN do Ocidente 

permitiu o desenvolvimento de forrnas de cooperaqao rnultiplas, mas o 

resul tado ern materia de criaqao de filiais e insignificante. A 

abertura a Oeste, com a qu~l se pretendeu combater o "atraso tecno-

16gico", obter credi tos e aceder as redes internacionais de 

distribuiqao das empresas ocidentais, facilitou as forrnas contratu-

ais de transfer~ncia de tecnologia. Mas, nas poucas filiais 

criadas, a participaqao de capital das ernpresas estrangeiras nao 

ultrapassou os SO%, realizado ern equipamento e bens de capital. As 

rnudanqas ern curse neste bloco de paises atrairao, certamente, novas 

investirnentos, num quadro legal mais atraente e incentivador do IDE 

maioritario. 

Em 1984/85, LEBKOWSKI e MONKIEWICZ [22] identificam, em 5 

paises do Leste Europeu, 948 "joint-ventures" com empresas 

ocidentais, sendo a Pol6nia e Jugoslavia os rnais abertos a este tipo 
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de cooperactao. 

ZALESKY [23] refere a exist~ncia de 544 empresas do COMECON nos 

paises da OCDE (359) enos PVD (185). Do total, 307 localizam-se na 

Europa Ocidental, 39 na America do Norte. 

estabelecidas nos PVD [24]. 

Em Africa, estao 75 das 

0 IDE associado as 544 filiais e de 724,4 milhoes de $OS. Das 

filiais recenceadas nos paises da OCDE, 272 sao do sector da 

comercializactao e servi9os conexos, mas sao os servi9os financeiros 

e bancarios que acolhem o grosse des IDE. Nos PVD mais de 75% do 

capital foi investido na extrac9ao e transformactao de materias 

primae e produ9ao manufactureira. .. 
Quadro 9-I.A 

Empresas do COMECON com Actividades no Estrangeiro 

I I I 
I I Origem I 
I Destine I I Total 
I I I 
I I Bulg. Chec. RDA(*) Hungr. Polo. Roman. URSS I 
I __ I ------- I 
I I I 
I OCDE I 35 32 21 58 88 33 92 I 359(a) 
I Africa I 12 4 6 14 31 8 I iS(b) 
I Asia I 4 4 1 8 8 2 7 I 34(c) 
I A.Latina I 13 5 7 7 4 I 36 (d) 
I M.Orientel 5 3 12 5 6 I 40(e) 
l ____ l I 
I I I 
I Total I 56 56 22 89 122 82 117 I 544 
I I I 
Fonte: ZALESKY,E.(l983), pp 208-212 

(a)- das quais 61 na RFA, 51 no Reine Unido, 38 na Franc;:a 
e 33 na Austri~ lb)- das quais 20 na Nig~ria e 9 na Libia 
(c)-das quais 15 na India (d)- das quais 9 no Mexico e 9 
no Peru (e)- das quais 14 no Libano e 12 no Irao 

Ao contrario do que seria de supor, o IDE cruzado no seio do 

COMECOM, depois de experimentar algum incremento no pas-guerra, e 

actualmente reduzido e tendencialmente decrescente. 

directa das empresas estatais no fen6meno 

mul tinacional nao decorre apenas do facto de algumas FMN serem 

originarias do COMECON onde a propriedade e publica. A lista das 500 

maiores firmas industriais nao americanas, publicada pela revista 

FORTUNE, revela sempre wr. m1mero elevado de empresas publicas. 

Muitas delas sao FMN e os sectores de actividade a que pertencem 

vao da exploractao de materias primas as tecnologias mais sofistica-
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das. Sao rnais numerosas nas industrias petroliferas, qu1micas, 

rnetalurgia, transportee e aeronautica. Sao rnais comuns na Europa e 

nos PVD. Em Franqa, em 30 das rnaiores empresas, 13 sao FMN publicae. 

Das FMN de capitais publicos fazern parte nornes sonantes como a 

British Petroleum, a Dutch States Minas, a Companhia Francesa de 

Petr6leos, a Renault, a Volkswagem, a B.Leyland, a Petro

bras, etc. [25]. 

4 - 0 ENVOLVIMENTO EXTERNO DAS FMN 

4.1 - Forrnas de Envolvimento Externo 

0 envolvimento externo das empresas nao se esgota no IDE e 

correspondente criaqao de filiais. As empresas exportam e 

relacionam-se com empresas estrangeiras independentes, atraves dos 

rnais diversos arranjos contratuais . 

• 
A acqao exportadora da FMN pode ocorrer no espaqo interne da 

empresa, ou respeitar a trocas comerciais com empresas independen-

tes. No primeiro caso, estamos perante o comercio intrafirma, no 

sentido casa-rnae/filiais, filiais/casa-rnae e entre filiais, onde 

vigoram, por regra, preqos de transferencia; no segundo caso, trata

-se de comercio puro aos preqos de mercado. 

Se admitirrnos, na tradiqao de HYMER-KINDLEBERGER [1], que uma 

ernpresa, para competir em terceiros rnercados, necessita de uma 

vantagem competitiva sobre os concorrentes, o IDE e a exportaqao sao 

modalidades de exploraqao da vantagem no espaqo interne da firma. 

Representam, contudo, perspectivas locacionais diversas e, em certa 

medida, al ternati vas, de exploraqao da vantagem competi ti va. Se a 

via escolhida e a exportaqao, a empresa permanece no seu pais de 

origem; no case do IDE, selecciona terceiros paises para explorar a 

vantagem. 

o caracter alternative da escolha, no entanto, s6 e significa

tive no inicio. Criadas as filiais, as trocas de produtos finais e 

intermedios no sentido casa-mae/filiais intensificam-se. Trata-se 

de uma das vertentes da troca intrafirma, a qual estao associadas 

outras, no sentido filiais/casa-mae e filiais/filiais, de intensi-
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dade variavel com o grau de multinacionalidade e integra~ao espacial 

das actividades da FMN [2]. 

Algumas formas de envolvimento contratual, em oposi~ao ao IDEe 

exporta~ao, refletem uma explora~ao externalizada da vantagem 

competitiva. Trata-se de ceder, a unidades produtivas independen

tes, o direito de explorar aquela vantagem, mediante remunera~ao 

contratualmente definida. Desta explora~ao externalizada resul tam 

provei tos para a empresa licenciadora, contrapartida de custos 

directos e indirectos da empresa licenciada. Os custos' directos, 

tal como sao definidos pel a ONUDI, correspondem, por urn lado, a 
ced~ncia do direi to de utiliza~ao dos brevets, licen~as e "know

how", marc as de fabrica e, por outro lado, aos conhecimentos 

tecnicos e "know-how" necessaries na fase de pre-investimento, 

investimento, ou estadio de explora~ao [3]. Os custos indirectos 

resultam, por regra, de clausulas contratuais restritivas da 

actividade da empresa licenciada (4]. 

Alguns autores [5] apresentam aquelas op~oes de forma 

sequ,encial, associadas ao grau de conhecimento dos mercados 

externos. No pressuposto de que a actividade externa da empresa 

comporta riscos acrescidos ( os riscos de operar num ambiente 

desconhecido), mas susceptiveis de serem reduzidos com a experi~n

cia, a exporta~ao seria a primeira forma de envolvimento, seguida 

da venda de licen~as e, p~r ultimo, do IDE. 

0 rnais comum e que as FMN, quando atingem urn certo grau de 

internacionaliza~ao, utilizem em simult!neo as tr~s formas de 

envolvimento externo, dependen.do a intensidade desta ou daquela 

rnodalidade da estrategia da empresa, sua dirnensao, tecnologia 

envolvida, politica dos paises de acolhimento quanto a IDE e 

transfer~ncias contratuais de tecnologia, grau de desenvolvimento 

dos paises receptores, dos sectores a que as firmas pertencem, da 

nacionalidade da casa-mae, etc •. 

As formas de envol vimento extei·no de tipo contratual complexi

ficaram-se desde rneados da decada de 70, pelo que o leque opcional 

da empresa nao se esgota nas alternativas focadas. urn continuum de 
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solu~oes intermedias, situadas entre a exporta~ao e o IDE, emergiram 

em res pasta ao agravamento do clima de investimento, a restri~oes 

ligadas as condi~oes de financiamento e a intensidade da concor

r@ncia internacional [6]. 

Na terminologia da OCDE [7], sao identificadas par ~novas 

formas de investimento", que correspondem ao conceito de ~novas 

arranjos industrials~ proposto pela ONUDI ( 8] e ao que se come~a a 

designar par ~formas nao tradicionais de investimento~. No 

essencial, visam atingir objectives previamente fixados pelas partes 

Formas de 
Cooperaqio 

l.Filiais c/ 
controle a 
100, 

Z."Joint-Ventures" 

3. E'iliais c/Con-
trole Minoritario 

4 .Acordos ·!empo-
rarios (.) 

S.Produqao sob 
Licenc;a 

6. "Franchising" 

7.Contratos de 
"Management" 

S . .Fabricas Chave 
na Mao 

9."Joint-Venturas· 
Contratuais 

lO.Subcontratac;io 
Internacional 

Quaciro lO-t .A 
Tipologia de Modalidacies de Cooperaqao 

Industrial tnternacional 

Participaqio Limite Limite Trans farancia de 
110 Capital Temporal ::spacial R.acursos a Direitos 

Sim Ilimitado Por criteria De tocio 0 tipo ( ? ) 
da FMN 

Sim Ilimitado p/Acordo De todo 0 tipo 

sim Uimitado Limitado De todo 0 tipo 

Sim Limitacio Natureza De todo 0 tipo ( ? 
do acordo p/ periocio limitado 

Sim Limitado p/ Pede a star 56 de alguns tipos 
contra to previsto 110 

contra to 

Nao Limitado p/ Sim S6 de alguns tipos 
contra to + suporte 

Nio Limit ado p/ Pode ser Limitado 
contra to aspecificado 

Nio Limit ado crsualmante Limit ado no tempo 
nio 

Nao Limitado Pede ser Especificado 110 

acordado contra to 

Nao Limitado Sim Pequeno 

Modo de 
Transfarencia 

!ntarno 

!nterno 

tnterno 

) !nterno a 
tender p/ 
o mercado 

Mercado 

Mercado 

Mercado 

Mercado 

Misto 

Mercado 

Fonte:SUCXLEY,P.J(l98S-b), pp. 51 (*)-"Fade-Out" Agreements 

envolvidas, que conservam a identidade, prosseguem interesses 

pr6prios e contribuem de forma diferenciada para o fim em vista. 

Desenvolvidas em parceria, visam a partilha de responsabilidades, 

riscos e lucros. Algumas preveligiam as .tecnicas contratuais de 

coopera~ao, outras acentam em bases societarias. A titulo de 

exemplo, refiramos as "joint-venture", os fornecimentos chaves na 

mao (fabrica, produto, mercado), a subcontrata~ao 
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internacional (SCI), o contrato de "management", etc. [9]. 

4.2 - Envolvimento Externo das Empresas. 

Alguns Dados Empiricos 

A dinamica sectorial do IDE tern acompanhado a evolu<;:ao 

estrutural das economias. Se ate a II G.G., as FMN predominam no· 

sector primario e, durante os anos 60 e 70, na industria transfer

madera, recentemente, o IDE tern side mais atraido pelos sectores de 

servi<;:os. 0 peso relative do stock de IDE industrial tern decrescido 

a favor das actividades terciarias, tendo mesmo suplantado o da 

industria transformadora, nalguns paises, enquanto exportadores 

(Japao, RFA e Franqa) e importadores (EUA, Franqa) de capitais [10]. 

De entre as actividades terciarias sobressaem o comercio, bancos e 

seguros (Anexo 3-I.A). 

Nos PVD, na qualidade de paises de acolhimento do stock de IDE 

dos EUA, RFA, Japao, Reina Unido e Italia, no inicio da decada de 

70, verifica-se, ainda, uma forte incid~ncia dos investimentos nas 

industrias extractivas. 0 posterior declineo do peso relativo destas 

actividades reflete as iniciativas de maier controlo dos PVD sabre 

os seus recursos naturais. o reforge nas industrias manufactureiras 

Quadro ll-I.A 
Stock de IDE Originario de PD(*) por· 

Actividades, nos PVD (\) 

I 
Actividades I 1971 1978 

-----1-----
Ind.Extractivas 
Ind.Manufactureiras 
Serviqos 

Bancos e Seguros 

1 

I 

33.1 
39.4 
27.5 

8. 5 

19. 4 
41.1 
j9.5 
18.2 

I 
~F~o-n~te-:~UN~C~T~C~(1~9~83~-~b~)-, pp. 5~0-~5~1--------

(*)-RFA,EUA,Italia,Japao e R.Unido 

evidencia preocupaqoes de industrializaqao, com o contribute de 

capitais externos. 0 aumento da cria<;:ao de filiais comerciais e 

sucursais bancarias traduz urn maier apoio as actividades 

produtivas e comerciais das FMN. 

A analise da reparti<;:ao (1981) de 500 FMN por industrias 

permite indagar quais os dominies de actividade em que predominam 

(Anexo 4-I".A). Sete industrias integram 65% das FMN da amostra, 
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pertencendo as restantes 

grupo residual de "outras 

a nove industrias identificadas e a urn 

industrias". Predominam, per ordem de 

importAncia, nas industrias de rnetais e produtos metalicos, produtos 

alimentares, maquinas industriais e agr1colas, qu1mica industrial e 

agricola, material electrico e electr6nico, industria autom6vel 1 

petroliferas, produtos quimicos e farmaceuticos. 

A classifica~ao da amostra ·anterior por n1veis de intensidade 

de I &D - elevada, media e baixa - nao revel a desigualdades 

distributivas. Constata-se, porem, que 52.6% das vendas mundiais do 

conjunto de empresas sao realizadas pelas que pertencem aos sectores 

com intensidade elevada em I&D [11], cabendo 27% e 20.4%, respecti

vamente 1 as empresas com intensidade media e baixa. Assim, a 

dimensao media das empresas 1 medida pelo volume de vendas, cresce no 

mesmo sentido da intensidade tecnol6gica das industrias. Quando o 

indicador de dimensao e o emprego, esta rela~ao nao se verifica, o 

que se explica, eventualmente 1 pelo facto des sectores com 

intensidade media de I&D serem rnais capital-intensives e os de 

baixa intensidade, mais exigentes em mao de obra por unidade de 

capital (Anexo 4-I.A). 

Para o conjunto da amostra, 33% da produ~ao e realizada no 

exterior. Tomando este indicador como ~ ~ multinacionalidade da 

empresal constata-se que e de 39.7% nas industrias tecnologicamen

te mais intensivas. Segu_em-se, per grau de multinacionalidade, as 

que apresentam intensidades baixa (30.3%) e media (22.4%) de I&D. A 

nao correspond~ncia perfeita entre intensidade tecnologica e grat;t 

de multinacionalidade sugere a exist~ncia de outras determinantes do 

IDE para alem da intensidade tecnologica, nomeadamente diferencia~ao 

do produto, economias de esc ala 1 (in) disponibilidade de recursos 

naturais, materias primas, etc. [12]. Ora, a diferencia~ao des 

produtos e particularmente intensa em algumas das industrias com 

baixa intensidade de I&D (bebidas, alimenta~aol tabacos) sendo 

outras (tabacos, papel e produtos de madeira) intensivas em materias 

primas e recursos naturais. 

As industrias com maier grau de rnultinacionalidade sao as 
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petroliferas (49%) e do tabaco (46%), respectivamente com 

intensidade em I&D alta e baixa, mas ambas intensivas em recursos 

nao existentes em alguns des PO onde estao as sedes das FMN. Seguem

-se as industrias quimica e farrnac~utica ( 42%), os materiais de 

constru~ao (39%) e a borracha (39%). Acima da media situam-se ainda 

a industria autorn6vel ( 36%), a industria alirnentar ( 36%) e de 

equipamento de escrit6rio ( 34%). 0 coeficiente de correlac;ao de 

ordem entre dirnensao 

rnultinacionalidade e 

(rnedida pelo volume de vendas) e o grau de 

de 0, 86: em regra, as ernpresas de rnaior 

dimensao t~rn urn grau de rnultinacionalidade superior. 

BUCKLEY e PEARCE [ 13], atraves de rnodelos RLM, concluem que, 

entre as rnaiores empresas, a dimensao e a varir3.vel com maier 

influ~ncia no tipo de abastecimento dos rnercados externos. Ceteris. 

garibus, quanto maier a dimensao da ernpresa, rnais elevada a 

possibilidade daqueles serem servidos pela via do IDE. Porern, a 

nacionalidade tern rnais influ~ncia sobre o grau de rnultinacionalidade 

da empresa do que as caracteristicas da industria a que pertence. A 

intensidade dos fluxes comerciais entre casa-rnae e filiais esta 

rnuito positivamente correlacionada corn o nivel de I&D da industria 

em que a ernpresa compete. Quante rna is intensi va ern I &D e a 

industria, rnais incenti vos ha para que as trocas se realizern no 

espac;o interne das F~~. 

A analise da prodl!-~ao externa das 8 6 6 rnaiores empres as 

industriais do rnundo (1977), per industria e zona de origem, perrnite 

evidenciar algumas especificidades regionais /nacionais. 0 grau de 

mul tinacionalidade das FMN europeias ( 35.5%) e maier do que o das 

americanas (27.7%), do Japao (6,1) e restantes paiies (15.5%). 

Quando as industrias sao classificadas per intensidade tecnol6gica, 

a conclusao anterior permanece valida, mas as diferenc;as sao rnais 

acentuadas para as industrias de baixo nivel de I&D. 0 Japao, alem 

de apresentar, para todas as industrias, urna percentagem de produ~ao 

no exterior rnui to abaixo da media, tambem tern, para todas elas, 

rnesmo relativarnente as empresas de "outros paises", urn valor rnais 

baixo. Se o elevado grau de rnul tinacionalidade das empresas 

europeias se deve, predominanternente, a exist~ncia de pequenos 
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paf.ses [ 14], os baixos valores do Japao refletem a prefer~ncia de 

crescimento das empresas (e do pais) pela via das exporta~oes (Anexo 

5-I .A). 

Com exclusao das indus trias petroliferas, tabaco e borracha, 

que sao exigentes em recursos naturais e materias primas indispo

nf.veis nos paf.ses de origem das FMN, verifica-se que as industrias 

com maier produ~ao no exterior sao, nos EUA, as de equiparnento de 

escrit6rio e computadores, equipamento industrial e · agricola; na 

Europa, as industrias alimentares, quimica e farmac~utica, 

equipamento de escrit6rio e computadores; no Japao, sobressaiem os 

vef.culos a motor e componentes, os texteis, vestuario e produtos de 

couro. Nos "outros paises", realce para o equipamento electrico e 

electr6nico, papal e.produtos de madeira, constru~ao naval, caminhos 

de ferro e equipamento de transporte. 

Quadro 12-I.A 
Produ~ao no Exterior % 

Dimensao da ~ Intensidade em I&D 
da I 

Amostra ~---- -------

500 FMN 
866 FMN 

elevada 

39.7 
33.5 

Fonte: Anexos 4-I.A e 5-I.A 

media 

22.4 
18. 4 

baixa 

30.3 
26.6 

Reduz-se, a corroborar a importancia da dimensao no grau de 

multinacionalidade das empresas, a percentagem de produ~ao no 

exterior, quando se aumenta a amostra (de 500 para 866), mantendo

se, embora, a ordenac;ao segundo a intensidade de I&D. 

A analise das especificidades nacionais do fen6meno multinacio

nal, por industria e respectiva intensidade tecnol6gica, pode ser 

complementada Qom o estudo de uma amostra significativa de filiais 

originarias de FMN de 9 PD. Constata-se, que cinco industrias 

entre onze - intensivas em I&D respondem, em todos os paises, por 

mais de 50% das·filiais, chegando a atingir os 84% na RFA e Paises 

Baixos. De entre estas industrias, com excepc;ao do Canada e Japao, 

as quimicas sao as que t~m o maier nlli~ero de filiais, seguidas pelas 

maquinas electricas, nao electricas e equipamento de transporte 
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(Anexo 6-I.A). 

Na Belgica e no Luxemburgo, onde a repartiqao das filiais por 

industri~s, segundo o grau de intensidade de I&D, e aproximadamente 

igual, o maier numero de filiais localiza-se, respectivamente, na 

industria quimica e des metais primaries. No Reine Unido, as 

industrias alimentares e de bebidas det~m o maier ndmero de filiais, 

seguidas da industria quimica; no Japao, a industria de texteis e 

vestuario esta a frente, seguida pela quimica; no Canada, as 

maquinas nao-electricas criaram 41% das filiais do pais, seguidas 

pela industria de metais primaries e alimentaqao, ambas com 18% do 

numero de filiais. 

Apesar das particularidades nacionais, as respectivas FMN 

pertencem, com diferentes intensidades, aos mesmos sectores de 

actividade, o que permite super que o IDE, alem de ter caracteris

_ticas de investimento cruzado, e, em grande parte, intraindustrial. 

Esta hip6tese, formulada per DUNNING [ 15], foi confirmada para os 

EUA, Japao, Reine Unido, Suecia e RFA e para nove sect ores 

industriais, com recurso a formula, 

que indica a percentagem de investimento intraindustrial. Entre 1965 

e 1975 e para os cinco paises, os racios crescem e atingem, no fim 

do periodo, em quatro deles, o valor de 75% (a excepqao e o Japao, 

com urn valor de 53%). Os racios mais elevados e as taxas de maier 

crescimento estao associadas as industrias tecnologicamente mais 

intensivas. 

MUCHIELLI [ 17] estuda o IDE de 4 7 sectores industriais, 

representatives de 78% do IDE da RFA e conclui que, mesmo para este 

nivel de desagregagao, 54% do IDE realizado e, em 1966/67, 

investimento intraindustrial. Em 1977 este valor e de 58.7%. 

Sabendo que muito do comercio actual entre paises industriali

zados e comercio intraindustrial' na linha do que e defendido por 

HELLEINER [ 18], pensamos que as FMN estao no centro deste tipo de 
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trocas, conferindo-lhe caracterfsticas de comercio intrafi~a. 

Para 329 FMN das 866 da amostra a que o Anexo 5-I.A respeita, 

32.8% das exportac;:oes da casa-mae destinam-se as filiais, na 

qualidade de produtos intermedios ou de produtos finais. Nas 

indQstrias nao intensivas em I&D, .a percentagem de exportac;:oes 

intrafirma e apenas de 9.5%, ou menos, sendo de cerca de 35% para as 

restantes indQstrias. A correlac;:ao de ordem entre grau de multinaci

onalidade e exportac;:oes intrafirma e de 0.55. 

BUCKLEY e PEARCE [19] confirrnam a correspond~ncia entre grau 

de multinacionalidade e comercio intrafirma, em func;:ao da 

intensidade tecnol6gica das indQstrias. Para a amostra estudada, 

cerca de 20% da produc;:ao da casa-mae e exportada (23,8% nas empresas 

intensivas em I&D), sendo o peso das exportac;:oes intrafirma, em 

relac;:ao ao total das exportac;:oes da casa-mae, de 50,5% e 18,3%, 

respectivamente, nas indQstrias intensivas e nao intensivas em I&D. 

As teorias qo comercio excluem qualquer refer~ncia explfcita 

ao papel das empresas na troca internacional. Esta ocorre entre 

nac;:oes, quadros homogeneos de actuac;:ao das empresas, dos quais toda 

a diferenciac;:ao e toda a estrutura hierarquizada e exclufda. Mas, o 

que e que se constata empiricamente? 

No Reina Unido, os 100 maiores exportadores realizam quase 

metade das exportac;:oes d~ pais. Em Franc;:a, 4/5 do comercio externo 

e imputavel a 2. 000 empresas [ 20). Nos EUA, 250 empresas sao 

responsaveis por 2 I 3 das exportac;:oes do pais [ 21]. A parte mais 

significativa do comercio externo do Japao faz-se atraves das suas 

nove maiores sogoshosas, ligadas as grandes FMN, e o sucesso 

exportador nip6nico encontra tanta explicac;:ao nas naturais 

vantagens comparativas do pais, como no comportamento estrategico 

das suas · grandes empresas [ 22). j, portanto, not6rio o papel das 

grandes empresas na execuc;:ao do comercio externo dos paises. De 

resto, cerca de 1/4 do comercio mundial de produtos manufacturados e 

comercio fechado, 

filiais. 

ou seja, faz-se no interior das FMN e suas 
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Constata-se tambern que, ern rnuitos pa1ses, as principais firrnas 

exportadoras sao grandes investidoras no estrangeiro. Est a 

coincid~ncia corrobora o ponto de vista de que rnuito do cornercio 

entre paises sao trocas intrafirma, cujas deterrninantes nao podern 

ignorar a dirnensao estrategica do cornportarnento das ernpresas. Ern 

1975, 29% das exportaqoes suigas e, ern'1973, 30% das do Reine Unido, 

processavarn-se intrafirrna [23]. Van Den BULKE apresenta no Quadro 

13-I.A dados sobre a actividade cornercial externa das filiais das 

FMN instaladas na Belgica, evidenciando a irnportancia do cornercio 

intrafirrna. 

Que a intensidade do cornercio fechado varia com a nacionalidade 

da casa-rnae e confirmado por DUNNING e PEARCE [ 24], atraves do 

estudo do comportarnento das 300 rnaiores FMN mundiais. Os autores 

concluem que 45,5% das exportaqoes das FMN arnericanas, 30% das FMN 

europeias e 17% das Japonesas, sao exportaqoes intrafirrna. 

Associado ao investimento ern "plataforrnas de exportaqao", a 

partir da presenqa de filiais de 111 FMN em 5 paises do Sueste 

Asiatica, LECRAW [25] conclui que 29% das exportaqoes das filiais 

japonesas se fazem para outras unidades do grupo. Estes valores sao 

68% para as filiais arnericanas, 65% para as europeias e 23% para as 

filiais de FMN dos PVD. SHARPSTON [26] revela que nalgumas indus-

trias ligeiras, uma percentagem significativa das exportaqoes dos 

NPI e feita atraves da SCI, na prornoqao da qual as FMN desernpenharn 

urn importante papel. NAYER [27] conclui que entre 1966 e 1974, a 

percentagem de exportaqoes dos PVD controlada por FMN ronda o valor 

estavel de 15%. 

Quadro 13-I.A 
Actividade Comercial das FMN Instaladas 

na Belqica(1976) 

I I 

I I Exportac;oes para (') I Importac;oes do (' l I 
Filiais 

I
I I qrupo casa-mae I qrupo casa-mae I 
---1---1 I ·I Estranqeiras I 53 28 I 48 20 

Americanas 41 12 59 15 I Europeias(CEE) I 63 45 I -39 ___ 21 __ 

Fonte:BULCKE,O.Van Den(l984),p.l2 

Informaqao disponivel para alguns PVD mostra igualmente a 
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importancia do cornerclo intrafirrna nos seus fluxes de irnportaqao e 

exporta~ao [28]. No Brasil, as transac~oes intrafirma sao da ordern 

dos 50% das irnportac;oes e 70% das exportac;oes, no caso das filiais 

das FMN arnericanas ( 1972). As FMN arnericanas que operarn no Mexico 

importam das casa-rnae 58% das suas irnportaqoes totais e vendern-lhe 

80% das exportac;oes (1972). As filiais das FMN do Reine Unido nos 

PVD importarn das cas a-mae 1 I 4 das suas importac;oes e um pouco 

rnenos de 10% das suas irnportac;oes de bens de equipamento. As 

filiais das FMN da RFA a operar na Argentina, Brasil, India e 

Mexico, vendern cerca de 50% das suas exportaqoes a ernpresas do grupo 

(1976). 

Os indicadores que acabam de ser avanqados para evidenciar a 

irnportancia das FMN na execuc;ao do cornercio externo dos paises e a 

intensidade do cornercio intrafirrna, nao relevarn de dados sisternati

cos, mas de estudos empiricos pontuais, a partir de informac;ao 

sobre arnostras de FMN e de filiais. Os EUA sao o unico pais que 

recolhe inforrnac;ao rnais detalhada sabre o as sun to. Sao tr~s os 

tipos de informac;ao recolhida: irnportac;oes e exportac;oes de FMN 

arnericanas, de e para as respecti vas filiais no estrangeiro, corn 

controlo rnaioritario [29]; irnportaqoes e exportaqoes dos EUA em que 

uma das partes envolvidas detem pelo rnenos 5% do stock de acqoes da 

outra parte; irnportac;oes 

valor acrescentado [30]. 

ao abrigo do regime de tarifas sabre o 

Cerca de 92% do comercio total dos EUA esta de algurna forma 

relacionado corn actividades de FMN. Ern 1977, 37.7% das trocas 

comerciais externas do pais erarn cornercio intrafirrna: 23.3% entre 

FMN arnericanas e suas filiais e 14.4% entre filiais estrangeiras 

localizadas nos EUA e respectivas casa-rnae. Aproxirnadamente 54% do 

restante era executado por FMN americanas ou filiais estrangeiras 

presentee no pais, corn ernpresas estrangeiras independentes ou outras 

firmas americanas sem filiais no estrangeiro. A percentagem de 

com~rcio intrafirrna e maier nas exportaqoes do que nas irnportaqoes. 

0 Anexo 7-I .A perrnite aprofundar a percepqao do fen6meno do 

cornercio intrafirrna dos EUA. No ruJ..§. respeita .M importac;:oes: as 
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importagoes 

Quadro 14-I.A 
A FMN eo comercio Internacional noa EUA (1977) 

I 

I 
' Imp. \ Exp. ' (Imp.+ Exp. ) 

I 
IA.Pre9os de Mercado 
I 
I FMN americanas 28.7 50. 4 38.1 

I e nao_:~=~~~~------------------------------------------
1 

Outras firmas 
americanas a 

I
I filiais americanas 

no estrangeiro 
5. 6 6. 9 6.2 

I --------------------------------------------------
1 Filiais estrangeiras I 
I 

nos EUA ~ nao filiais 8.1 10.5 9.1 
es1:rangelras 

I s~b=~~~;l---------~---~;~~----~;~;-------5;~~------~ 
1;~~~;;;~~~-~~~;;;~;;;---~--------------------------------, 

I FMN americanas e I 20.7 26.7 23.3 

I suas =~=~~~~----------~--------------------------------
1 Filiais de FMN nao 
I americanas e suas 18.2 9. 3 14.4 

I casa-~~~-----------------------------------------------
1------~~~=:~:==---------~---~~:: ____ ~~:~-------~~:~------
I
C.Total do Comercio I 

gerado pelas FMN 81.3 (103.8) 91.9 

I (A+S) * I I 
------------------------------~---------------------------

ID.Total do Comercio I I 
I dos EUA 100 100 100 
I _I___ I 

Fonte: UNCTC(1983-a) p.382 

* conforme se ref ere na fonte, os dados for am obtidos e 
compilados usando diferentes metodologias, palo que os 
nameros sao dificilmente compar~veis. Em particular, o 
total da ' de exporta96es excede os 100\, ou seja, as 
FMN geram, directa e indirectamente, exporta96es supe
riores as dos EUA. 

provenientes de filiais maioritarias sao em 81.3% 

efectuadas pelas casa-mae; os valores mais baixos respeitam a 
industria do papel e derivados, madeira, mobiliario e acess6rios (30 

a 40%); os mais elevados, a industria autom6vel, equipamento 

electrico e electr6nico e maquinas nao-electricas ( 89 a 92%); as 

filiais nao exportam para os EUA s6 produgao propria ( 26% destas 

exportagoes sao produtos de outras empresas. Este valor e 

particularmente importante para o petr6leo, tendo tambem significado 

nas industrias de equipamento electrico e electr6nico e de maquinas 

nao electricas); as filiais estrangeiras implementadas nos EUA 

executam cerca de 40% do total das importagoes americanas provenien

tes de filiais nao americanas (acima deste valor estao as industrias 

de alimentagao, bebidas e afins, qu.imicas e derivados, texteis e 
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vestuario, pedra, cer&mica, cimento e comercio); cerca de 70% das 

importa~oes de produtos nao produzidos pelas filiais americanas sao 

feitos por filiais estrangeiras sediadas nos EUA. 

No~ concerne ~ exporta~oes: para o conjunto das industrias, 

82% das exporta~oes da casa-mae destina-se as suas filiais 

maioritarias (so em 5 industrias este valor e inferior a 70%); a: 

depend~ncia, em bens de capital, das filiais em rela~ao a casa-mae e 

particularmente import ante nas indutrias de minerais, petr6leos, 

maquinas electricas e produtos de borracha; as vendas das filiais 

integram uma parte significativa de produtos finais originarios das 

casa-mae: estas exportam, para o conjunto das industrias, cerca de 

63% do total das exporta~oes americanas de produtos finais para as 

filiais (realce para os veiculos automoveis, outros bens duradouros, 

actividades de impressao e edic;:ao); o mesmo acontece se nos 

situarmos no dominic dos produtos intermedios e de capital: 70% das 

exporta~oes destes bens dos EUA para as filiais sao executadas pelas 

casa-mae. 

trias. 

Estes valores sao elevados na generalidade das indus-

I 

Quadro 15-I.A 
Peso (%) das Importa96es "Ligadas" nas 

Importa96es dos EUA por Classes de Produtos - 1977 

!Produtos Produtos Produtos! Total 
I Origem !primaries(*) semi-manu£. manu£. !total s/Petr6leo 

I I I 
IOCOE I 35.9 43.4 61.2 

I 
53.6 53.6 

P. de Ec.Plan. 3.2- 8. 9 8.1 7.7 7.8 
ITerceiro Mundol 13.6 17.0 37.1 

I 
43.4 28.1 

Total 23.5 37.6 53.6 48.8 45.1 
I -' I 

Fonte:HELLEINER.G.K (l98l),p.28 
(*l excluindo o petr6leo 

I 
I 
I 

I 

I 

I 
I 

o peso do comercio fechado dos EUA na sua vertente importadora 

esta melhor traduzido na informa~ao relativa as importa~oes 

efectuadas entre "partes ligadas", ou seja, a partir da analise das 

situa~oes em que uma das partes envolvidas detem pelo menos 5% do 

stock de ac~oes da parte exportadora. 

Em 1977, 48.8% do valor das importa~oes americanas provinham de 

empresas exportadoras, em que pelo menos 5% do stock de acc;:oes era 

detido por importadores localizados nos EUA. Quando as importa~oes 

sao classificadas por nivel de transforma~ao industrial a percen-
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tagem aumenta. Este padrao verifica-se seja qual for a origem das 

importa~oes, mas e particularrnente evidente para o Terceiro Mundo. 

Parte significativa das importa~oes americanas respeitantes 

aos items 807.00 e 806.30 da pauta aduaneira [e1] fazem-se ao abrigo 

da subcontrata~ao e do regime de tarifas sabre o VA. Traduzem 

modalidades de deslocaliza~ao industrial de segmentos de actividade 

intensives em mao de obra para os NPI e PVD, em especial Mexico, 

America Central e Sueste Asiatica. A particularidade destas 

importa~oes resulta do facto de ser tributado apenas o VA em 

terceiros paises, insentando, portanto, a parte exportada pelos EUA 

para labora~ao posterior. 

Os produtos mais significativos deste tipo de comercio sao o 

material electr6nico (semi-condutores, mem6rias e componentes para 

televisores e radios), respectivos produtos finals de aplica~ao 

(receptores de radio e televisao, calculadoras e outre equipamento 

de escrit6rio), artigos texteis e outros bens de consume banaliza

dos. Singapura, Mexico, Brasil e Hong Kong contribuem com cerca de 

4 9% das exporta~oes das filiais das FMN americanas, com controlo 

maioritario nos PVD, das quais uma grande parte sao vendas intra

firma [32]. 

As vantagens competitivas das empresas assumem, frequente-
. , . . 

mente, a forma de vantagem tecnol6g~ca. E conhec~do o potenc~al das 

FMN para criar, utilizar -e difundir · novas tecnologias. De 1965 a 

19 7 0 , os EUA receberam mais de 8 0% do total acumulado de recei tas 

tecnol6gicas, respeitante a oito PD, pela venda de tecnologia aos 

PVD; seguem-se, por ordem de facturagao, a Franga (5%), a RFA (3,4%) 

e o Re-i no Unido ( 2, 7%) • Os EUA sao' igualmente I 0 primeiro 

fornecedor dos PD. Recebem uma parte importante das despesas 

tecnol6gicas dos paises europeus e do Japao. Para os paises 

europeus, os pagamentos .feitos aos EUA representam quase metade das 

suas despesas tecnol6gicas totais. Em 1973, 69% dos pagamentos 

tecnol6gicos do Japao eram feitos aos EUA [33]. 

No quadro da balanga de pagamentos tecnol6gicos dos paises, as 

FMN e suas filiais desempenham urn papel central. Assim, par 
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exemplo, em 19 7 9, 8 0% das recei tas tecnol6gicas americanas 

provinham de pagamentos feitos pelas filiais de FMN americanas e 

67% do total de pagamentos tecnol6gicos eram efectuados por filiais 

de FMN nao americanas implantadas no pais. E~es valores sao, para 

1978, respectivamente de 32% e 73% para o Reino Unido e em 1979, 

para a RFA, de 9% e 78%. 

A par da uma grande polarizaqao dos centres de produqao 

tecnol6gica, as FMN produzem e organizam os fluxes de transfer~ncia 

internacional de tecnologia, conferindo-lhe uma caracteristica 

particularrnente evidente no case das FMN americanas: uma proporqao 

significativa das transfer~ncias tern lugar entre casa-mae e 

filiais, ou seja, no seio da propria FMN. 0 sentido predominante 

dos fluxes casa-mae filiais sugere uma grande centralizaqao das 

actividade de I&D. 

Quadro 16-I.A 
Participa9ao das Filiais de FMN 

nas Receitas e Pagamentos Tecnol6gicos (t) 

I_ 1965 1971 1979 

EUA I 
Receitas I 73 74 80 
Pagamentos I nd 49 67 

RU 
I Receitas 32 31 32(*) 

l?agamentos 
I 

57 59 73(*) 
RFA 
Receitas 

I 
3 ( **) 5 9 

Pagamentos 75(**) 70 78 
I 

FonteiMADEUF,B.(l981), p.89 
(*)-1978, (H)-(1967) 

A tend~ncia para a transfer~ncia internalizada das tecnologias 

tem-se acentuado, pelo menos para os EUA, como resulta da evolu~ao 

da estrutura de receitas americanas. 

A predomina.ncia de filiais americanas nas industrias manufac

tureiras reflecte-se na repartiqao sectorial das receitas tecnol6-

gicas das FMN do pais. Estas eram, em 1978, 64,5% do total e a sua 

partiqao por proveni~ncia confere 78,8% a licenqas e brevets e 31,2% 

a contratos de gestae e serviqos [34]. 

Veremos detalhadamente na Parte B, que as razoes da escolha 

das empresas, entre IDE e venda de licenqas, podem ser classifica-
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Quadro 17-I.A 
Receitas Tecnol6gicas doa EUA por Origem - \ 

I I 
I Origem I 1956 1963 19 72 1976 1978 
I_ I I! 
I I 
IEmpresas Independentes I 36.7 29.3 2 4. 3 20.1 19. 6 
I Filiais I 
I total I 63.3 70.7 75.7 79.9 80.4 
I licen9as e brevets I 23.2 40.9 48.5 49.6 
I _I 
I I 
IMilhoes de $EUA I 362 933 2760 4034 5429 
I I 

FonteiMAOEUF,B.(l9Bl), p.90 

dos em tr~s categorias: as relativas a dimensao e aos recursos 

disponiveis das empresas; as relativas ao mercado visado; as 

ligadas a gualidade da vantagem tecnol6gica. A confirmar a influ~n

cia destes tres tipos de factores, a administragao americana [ 35] 

aconselha as suas empresas a preferirem o acordo de licenga com 

empresas independentes, desde que uma ou mais das seguintes 

condigoes se verifique: se o mercado e muito pequeno para justificar 

o IDE; se a vantagem tecnol6gica associada ao ciclo de vida do 

produto for efemera; se a empresa nao dispoe nem de recursos 

financeiros, nem de experi~ncia suficiente para realizar os seus 

investimentos; se o IDE se encontra submetido a restrigoes legais, 

ou quando implique urn risco politico ou econ6mico muito elevado; se 

a licenga for acompanhada de acordos cruzados de transfer~ncia; se a 

concessao de uma licenga_~ermitir limitar a concorr~ncia local; se 

o rendimento respective estiver submetido a urn impasto menos elevado 

do que o dos lucros industriais; se a licenga permitir explorar o 

mercado de forma antecipada em relagao ao IDE. 

A resultants destas formas de envolvimento externo das empresas 

e uma interdepend~ncia cada vez maior das economias nacionais, 

configurando os contornos de um Sistema Econ6mico Mundial. A 

articulagao das economias nacionais pela via da circulagao de 

mercadorias, sucede-se, cumulativamente, a deslocalizaqao da produ

gao e a circulaqao generalizada de tecnologias. 

As exportagoes, a criagao de uma filial, a ced~ncia 

contractual de tecnologia a empresas estrangeiras e a proliferaqao 
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de novas formas contratuais de envolvimento externo, geram uma dupla 

articula~ao das actividades nacionais: entre os sistemas produtivos 

nacionais e nos espa~os econ6micos das FMN (Anexos 8-I.A, 9-I.A e 

10-I .A). Citando HUMBERT [ 36) II [ ••• ] os rnovirnentos transfronteiras , 
de mercadorias, de capitais, de investimentos directos,· de 

conhecimentos, as transfer@ncias de toda a especie, nao deixam em 

cada territ6rio nacional senao urn sistema produtivos incomplete, 

cujo crescimento 

mundial II. 

esta intrinsecarnente ligado a sua inserqao 
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B - DETERMINANTES DO ENVOLVIMENTO EXTERNO DAS 

EMPRESAS 

1 - INTRODU<;XO 

A teoria das FMN e urn ramo da economia em busca de estatuto. A 

compreensao das determinantes da internacionalizaqao das empresas, 

urn des vectores ( 1] que tern dominado a investigaqao sobre FMN, 

radica em multiples dominies te6ricos: movimentos internacionais de 

capitais, investimento, comercio internacional, localizaqao, 

organizaqao industrial, inovaqao, firma, mercados, teoria das 

organizac,roes, etc.. A mul tiplicidade das fontes de inspiraqao, a 

par das novas questoes que a evoluqao do fen6meno coloca, t@m 

dificultado a estruturac,rao de urn corpo te6rico especifico de apoio 

ao estudo da internacionalizac,rao das empresas. A precaridade das 

fontes informativas, necessarias ao teste das teorias, constitui 

outre entrave aos avanc,ros neste dominic (2]. Par tude isto, nao se 

pede dizer que exista urna teoria das FMN, mas antes urn amalgama de 

teorias, cada uma delas comportando aspectos particulares de urn 

fen6meno de natureza complexa [3]. 

Referimos, em pontes anteriores, que a evoluc_rao do fen6meno 

multinacional pede ser captada na analise des fluxes e stocks de IDE 

e pela acc,rao das empresas na criac,rao de filiais no estrangeiro. 

Digamos que o IDE e a expressao monetaria ( 4] des recursos 

transferidos para as filiais. 

Este duple enfoque esta presente nas teorias explicativas da 

internacionalizac,rao das empresas. Se se previlegia a analise des 

fluxes e stocks de IDE, cai-se no dominic das teorias des movimentos 

internacionais de capitais e do investimento, ignorando as 

motivac,roes estrategicas des agentes econ6micos que os executam. Tal 

como nas teorias tradicionais do comercio, as empresas estao 

ausentes e as determinantes do IDE decorrem do quadro das disparida

des/vantagens nacionais. Este tipo de abordagem e predominante ate 

aos anos 60, data a partir da qual, perante a emerg@ncia das firmas 

americanas como principais investidores estrangeiros, a empresa 

passa a ocupar o centro das investigac,roes. 
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Os economistas classicos, mais preocupados com as deterrninantes 

macroecon6micas da troca, postularam a imobilidade internacional de 

factores e, apesar das companhias ~ comercio serem consideradas as 

percursoras das FMN, ignoraram o estudo das determinantes da sua 

ac~ao. Os movimentos de factores por elas operados eram considera

dos de natureza interna. Aquelas empresas desenvolviam preferenci

almente as suas actividades em territories coloniais. Os padroes 

locacionais das suas actividades eram deterrninados pelas dota~oes 

factoriais dos territories e visavam o fornecimento das metr6poles 

em recurs as naturais e materias primas baratas. A produc;ao 

internacional estava ao servi~o da troca e explicava-se pelos mesmos 

motives: vantagens absolutas ou relativas dos paises, assentes em 

condi~oes naturais ou adquiridas. 

As capacidades daquelas empresas para desenvolverem tais 

actividades eram vistas, mais como a expressao da autoridade do pais 

de origem, do que como o resultado de uma expressao aut6noma, 

assente em vantagens competitivas da empresa [5]. 

0 levantamento da hip6tese da imobilidade internacional des 

factores nas teorias do comercio, nos anos 30 [ 6], nao trouxe 

avan~os significativos ao estudo das deterrninantes do IDE e da 

produ~ao internacional. Os movimentos de capitais eram estudados no 

quadro macroecon6mico da gestae da balan~a de pagamentos, ou em 

refer~ncia a problematic~ das doa~oes e indemniza~oes de guerra, e 

as aplica~oes de capitais em actividades produtivas consideradas 

como aplica~oes financeiras, moti vadas per remunera~oes al terna

tivas. 

0 periodo entre as duas guerras, sobretudo ap6s a crise de 

1929 I 33, foi marcado por uma crise financeira internacional, urn 

forte controlo de cAmbia e uma perda de confian~a entre os paises. 

Cessaram os movimentos de capitais, pelo que a imobilidade 

internacional de factores era uma hip6tese nao contestada [7]. 

Ate entao, a exclusao das empresas do quadro analitico de 

estudo das deterrninantes das aplicac;oes de capi tais em terceiros 

paises releva, tambem, da considerac;ao da empresa marshaliana como 
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uma "caixa preta", atom.f.stica, sem poder de mercado e, enquanto tal, 

susceptivel de dissolugao numa visao dos mercados a funcionar 

segundo o paradigma da concorr~ncia perfeita. 

Apesar dos avangos imprimidos a teoria dos mercados 

imperfeitos por CHAMBERLIN [8] e ROBINSON [9] nos anos 30, a relac;rao 

directa entre IDE e empresas s6 sa estabelece nos anos 60, com o 

trabalho de HYMER [ 10] sobre o IDE americano, para o que muito 

contribui, tambem, a obra de BAIN [11]. Ate entao, nao sa fazia a 

distingao entre investimento em carteira e IDE, sendo as aplicagoes 

produtivas de capitais consideradas como meres investimentos finan

ceiros. 

Perante a evid~ncia das grandee empresas americanas como 

principais agentes de IDE, as explicagoes da produgao internacional 

radicaram na exaltagao das vantagens competitivas daquelas ernpresas 

sobre os concorrentes. Ate finais da decada de 70, a teoria das FMN 

evolui com incorporagao de multiples contributes da(s) teoria(s) da 

empresa, conduzindo a visao da FMN como organizagao que internaliza 

operagoes em diferentes espagos nacionais. A produgao internacional 

das empresas e explicada pelas vantagens da internalizagao sobre o 

livre funcionamento dos mercados de factores e produtos finais. 

Se, ate aos anos 60, a hipervalorizagao das disparidades/vanta

gens nacionais conduziu a exclusao da empresa do quadro explicative 

das determinantes da troca e do IDE, ate finais da decada de 70, 

hipervalorizou-se a vantagem competitiva da empresa e da sua 

internalizagao, na explicagao da produgao internacional. A 

secundarizagao da empresa como operador de comercio e de investi

mento, sucedeu-se a secundarizagao da influencia e efeitos 

reciprocos entre a envolvente macroecon6mica e 

empresas. 

a acgao das 

A generalizagao do fen6meno mul tinacional nos anos 7 0 - que 

questionou a universalidade das "explicagoes 

contestagao das teorias tradicionais do comercio 

arnericanas" -, 
internacional 

per ante a rnul tiplicidade das formas de troca e do papel nelas 
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desempenhado pelas FMN -, o desenvolvimento das novas "formas de 

investimento", etc., tudo contribuiu para o surgimento de 

tentativas de explicaqao integrada das diferentes formas de 

envolvimento externo das empresas. 

De entre estas tentativas de sintese, 

pioneiros de DUNNING com a sua "teoria 

MUCHIELLI [13] com a sua "teoria sintetica". 

realgam-se os trabalhos 

ecletica" [12] e de 

Valorizando diferentes 

aspectos, tern em comum o pressuposto de que as vantagens competiti

vas das empresas, de base microecon6mica, sao indissociaveis das 

condiqoes macroecon6micas dos paises onde emergem ou sao exploradas. 

Esta parte do trabalho destina-se a evidenciar os avanqos te6ricos 

que tt§m vindo a ser efectuados no sentido da compreensao das 

determinantes do fenomeno multinacional, com realce para os autores 

mais significativos e respectivos contributes. 

2 - AS DETERMINANTES DO IDE ENTENDIDO 

MOVIMENTO INTERNACIONAL DE CAPITAlS 

COMO 

Ate aos anos 60, as movimentos internacionais de capital eram 

equacionados a luz da hip6tese gg abund,!ncia relativa ~ capital 

[1], au da teoria ~risco associado aos investimentos de carteira. 

A luz da primeira hip6tese, os capitais deslocam-se dos paises 

onde sao relativamente abundantes para os paises onde sao relativa

mente escassos. Sem im~erfeiqoes de mercado, os fluxos evoluiriam 

ate serem iguais as rendimentos marginais dos capitais nos 

diferentes paises [ 2] • Levantada a restriqao da imobilidade dos 

factores, esta hipotese radica na teoria neoclassica da troca 

internacional, com fundamento em diferentes dotaqoes factoriais, 

que, sob a influencia das teorias pioneiras da localizaqao [3] e do 

investimento, determinam a direcgao e o quantum dos fluxos de 

capital. 

Com efeito, num universe particularmente favoravel ao livre 

movimento internacional de factores, como parece ter sido o periodo 

dos 50 anos que an tecedem a I G. G. [ 4 ] (urn mundo di vi dido entre 

paises exportadores e import adores de capital, padrao ouro, 
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emigra~oes, etc.), os capitais fluiam entre os paises, em busca de 

remunera~oes mais elevadas. A resultante, num quadro de equilibria 

geral, ?eria a igualiza~ao das taxas de remunera~ao de capital, em 

todos os paises [5]. 

0 valor explicative desta hip6tese, quando aplicada aos fluxes 

de capital anteriores a II G.G., parece ser elevado. Ate ai, como 

vimos no Ponto A, os capitais fluiam, predominantemente, dos paises 

europeus e dos EUA para as regioes menos desenvolvidas: America 

Nos anos 50, esta hip6tese popularizou-se 
• I • I 

Lat~na, As~a e Africa. 

tambem como explica~ao do IDE americano na Europa. os EUA eram 

considerados urn pais abundante em capital, e as filiais europeias de 

FMN americanas apresentavam taxas de lucro s·uperiores as das 

casa-mae. 

No entanto, os inumeros testes empiricos efectuados, mais 

recentemente, sobre esta hipotese, nao sao inequivocamente 

conclusivos. Uns confirmam-na, outros rejeitam-na [6]. Como IDE a 

orientar-se, predominantemente, para os PD e a assumir caracteris

ticas de investimento cruzado e intraindustrial, esta visao 

macroeconomica do problema nao e facilmente sustentavel. Com 

efei to, como sustenta-la quando, em simul tcineo, se assiste a 

investimentos do pais A no pais B e vice-versa e, frequentemente, 

nas mesmas industrias? 

Apesar do caracter- inconclusive dos testes empiricos, alguns 

autores [7] advertem para a necessidade de nao se excluir liminar-

mente esta hipotese. As rela~oes entre IDE e lucros sao dificeis 

de estabelecer. Desde logo porque se colocam questoes de definigao 

e rigor da respectiva informa~ao: lucro esperado ou lucro efectivo? 

Por outro lado, os lucros declarados pelas FMN podem ser afectados 

pel a pratica de pre~o de tranfer~ncia, tanto mais frequentes e 

mistificadoras dos resultados das filiais, quanto maiores as 

diferen~as de regimes fiscais, aduaneiros, cambiais, etc., dos 

paises onde a FMN esta implantada. 

Esta hipotese esta tambem no centro de algumas explica~oes de 

raiz marxista, do fenomeno da "internacionaliza~ao do capital". 
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Par exemplo, BARAN e SWEEZY [8] v~m no IDE urn meio temporari~ de 

absorgao dos excedentes gerados, em alguns pa1ses, pelas grandes 

empresas.monopolistas (abund&ncia de capital). Mais fiel a leitura 

de MARX sobre o capitalismo, MICHALLET [9], admitindo embora que o 

IDE, enquanto ruptura com a Economia Internacional, emerge num certo 

estadio de desenvolvimento do "modo de produc;:ao capitalista" e de 

concentragao industrial, busca explicac;:ao no quadro org!nico de 

funcionamento do modo ds produc;:ao capitalista e sua lei fundamental: 

lei tendencial da queda da taxa de lucro ( taxas diferenciais de 

remunerac;:ao do capital). 0 capital, nao enquanto capital dinheiro, 

como parece acontecer em BARAN e SWEEZY, mas como rela~ao social ~ 

produc;ao, estende-se a outras regioes e pa1ses, como manifestac;:ao 

que visa a contratend~ncia daquela lei, tal como as importac;:oes e 

exportac;:oes de mercadorias em MARX. 

Parece obvio que, 

abund&ncia relativa de 

tambem na versao marxista, a hipotese da 

capital/diferencial de remunerac;:oes nao 

consegue explicar o IDE cruzado, 

investidores estrangeiros, alguns 

o aparecimento dos 

dales em PD. De 

NPI como 

res to, a 

categoria operativa da explicac;:ao continua a ser menos a empresa e 

mais o capital. 

A hipotese .d..Q.§. inyestimentos ~ carteira postula que o 

investidor considera, nao so a taxa de remunerac;:ao do capital, mas 

tambem o risco, quando selecciona a sua carteira de titulos. 0 

nivel de investimento varia positivamente com a taxa de remunerac;:ao 

Urn investimento potencial

ser preterido por um de 

esperada e negativamente com o risco. 

mente lucrative, mas arriscado, pode 

rentabilidade mais fraca, mas mais seguro. 

Com fundamento no facto de que o investidor nacional, para 

minimizar o risco de aplicac;:ao dos seus capi tais medido pel a 

variAncia da taxa de lucro -, deve diversificar a sua carteira de 

titulos, uma composic;:ao optima da carteira e mais facilmente 

obtenivel, quando integra titulos cujos rendimentos estao sujeitos a 

diferentes influ~ncias macroeconomicas (10]. 

Num trabalho de fundamentac;:ao teorica dos movimentos cruzados 
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de capitais, GRUBEL [11] refere que "os beneffcios da diversifica

qao internacional de tftulos devem-se ao facto dos seus rendimentos 

estarem sujeitos a influ~ncias macroecon6micas diversas daquelas a 

que estao sujeitas as actividades domesticas. Como resultado, a 

composiqao das carteiras, com tftulos sabre actividades no 

estrangeiro, permite aos seus proprietaries aumentar os ganhos sem 

terem de aceitar riscos mais elevados, baixar o risco sem terem de 

diminuir as expectativas dos seus rendimentos; ou atingir simulta

neamente elevados rendimentos e baixos riscos, quando comparados com 

os resultados obtenfveis com a diversificaqao em economia fechada". 

Apesar da hip6tese anterior estar vocacionada para explicar as 

aplicaqoes financeiras internacionais, LEVY e SERNAT [12], bern como 

RUGMAN [ 13 J I sustentam que as firmas uninacionais se tornam FMN 

para extender aos seus accionistas a opqao de integrarem, nas suas 

carteiras, titulos que geram rendimentos em diferentes moedas 

nacionais. Esta opqao nao esta ao alcance do irivestidor comum, a 

nao ser atraves dos serviqos de intermediaries financeiros, como as 

FMN. Os accionistas destas empresas podem construir uma carteira de 

titulos com melhores caracteristicas de risco/rendimento, do que as 

de uma carteira que titula actives localizados num s6 pais. Os 

investidores individuais, ao comprar acqoes de FMN, beneficiam 

indirecta e individualmente da diversificaqao internacional da 

empresa. 

RUGMAN [14] argumentou teoricamente e provou empiricamente que 

os lucros das FMN sao tanto mais estaveis no tempo, quanta mais 

espacialmente diversificadas forem as suas actividades. Contudo, na 

sua analise, o autor nao deixa de enfatizar que os beneficios da 

diversificaqao derivam das diferenqas regionais de custos de 

produqao da empresa. HOOD e YOUNG [15] referem que, com o colapso 

dos c3.mbios fixes e a aceleraqao da inflaqao monetaria, se tern 

valorizado a area da gestae financeira das FMN, na determinaqao da 

rentabilidade das filiais. 

Na sua estrutura interna, a hip6tese do investimento em 

carteira tern potencialidades para integrar o IDE - na sua expressao 
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financeira - e para explicar o investimento cruzado entre pa1ses. 

Porem, as evid~ncias emp1ricas a seu favor parecern fracas. Valern 

aqui as limitaqoes estat1sticas referidas anteriormente. Mas, a 

principal critica que lhe e dirigida, prende-se corn a nao conside

raqao do facto de as FMN serem o grande agente do IDE, e preferirem 

es~e ao investirnento em carteira. Nao explica, igual.mente, os 

diferentes padroes industriais de IDE, como nao faz luz sobre a 

prefer~ncia de algumas FMN por participaqoes maioritarias, quando, 

previlegiando participaqoes rninoritarias, poderiam aumentar a sua 

diversificaqao [16]. 

E not6ria, nesta teoria, a nao atribuiqao de um estatuto 

especifico ao IDE, ao admitir-se, implicitamente, que este tern so 

expressao nos titulos que representam o capital das filiais. Ora, 

uma carteira de titulos nao se pode confundir com uma filial da qual 

se detem, nao s6 a propriedade, mas tambem a gestae e o controlo. 

A ruptura com a visao das FMN como II intermediaries financei

ros II, que arbitram entre diferentes aplicaqoes internacionais de 

capital, ern funqao do risco e do diferencial de remuneraqoes, foi 

efectuada por HYMER, que lanqou as bases da teoria do IDE e das FMN. 

3. AS FMN E A TEORIA DA ORGANIZA~AO INDUSTRIAL 

Se o IDE, enquanto aplicaqao financeira, pode ser visto com urn 

rnovimento internacional de capital corn determinantes rnacroecon6rni

cas, au como acqao de diversificaqao internacional das carteiras de 

t1tulos rnediatizada pelas FMN, uma concepqao alternativa como 

"pacote II de recurs as exige um estudo das suas determinan·tes, a luz 

das teorias do mercado e do comportamento das empresas. 

No estudo das determinantes do IDE, comeqou par previlegiar-se 

a auscul taqao directa dos gestores de empresa. Quais sao os 

principais factores que influenciam a decisao de investir no 

exterior e a escolha dos paises? DUNNING ( 1 J apresenta as 

conclusoes de um conjunto de trabalhos realizados na decada de 60 e 

inicios da decada de 70, classificando as razoes em cinco grandes 

tipos: factores de rnercado, barreiras ao comercio, custo de 
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factores, clima de investimento e outros. Com id~nticos prop6sitos, 

BROOK e REMMERS [ 2], MICHALET E DELAPIERRE [ 3] inquiriram, 

respectivamente, uma amostra de FMN inglesas e francesas, visando a 

anAlise das motivag6es l produgio no exterior. 

Os motivos alicergados na busca de uma taxa de lucro mais 

elevada, ou mais est4vel, ombreiam em import!ncia com outros mas, 

conforme os estudos, as principais raz6es radicam, com intensidades 

diferentes, em factores de mercado (dimensao e crescimento), custos 

de fact ores ( disponibilidade de materias primas, mao de obra e 

custos unit4rios de trabalho), clima de investimento ( estabilidade 

pol.itica, cambial, liberdade de expatriagio de capitais, grau de 

participagao no capital das empresas, etc.) e barreiras ao comercio 

(tarif4rias e nio-tarif4rias). 

Embora uteis, estes estudos podem, na melhor das hip6teses, 

" ... fazer pouco mais do que identificar e hierarquizar, por ordem 

de import!ncia, a gama de factores que os homens de neg6cios tomam 

em consideragio para criar filiais no exterior" [4] e seleccionar os 

pa.ises de acolhimento. Carecem, contudo, de uma teoria de suporte. 

Confundem objectives (lucro, crescimento, quota de mercado, etc.) 

com factores que afectam a sua realizagio (custos de transporte, 

crescimento de mercado, barreiras ao comercio, etc.). Consideram o 

IDE como homogeneo, nio diferenciando entre investimento horizontal 

e vertical, entre pa1ses_e industrias. A hierarquizagio das raz6es 

depende dos criterios de validagio do inquiridor e da subjectividade 

das respostas dos inquiridos. Estes estudos nio respondem, ainda, l 

questio de saber porque e que algumas empresas, numa mesma 

industria, investem no exterior e outras nao. Partem de uma amostra 

de empresas que sao j4 FMN, confundindo motivos com determinantes. 

Na mesma linha de investigagao se integram os trabalhos que t~m 

em vista a definigao de criterios de selecgao dos potenciais pa1ses 

de acolhimento ( 5] e a publicagio, em revistas internacionais, de 

indicadores sobre o "clima de investimento" de urn ndmero significa

tivos de paises. 
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Do pragmatismo destas abordagens, mais viradas para a anAlise 

do processo de decisao, resulta uma certa pobreza te6rica. A sua 

ultrapassagem deve muito a divulga~ao do trabalho pioneiro de HYMER. 

3.1 - A FMN e a Hip6tese da Vantagem Especifica 

(monopolista) da Firma 

A hip6tese da vantagem especifica da firma foi inicialmente 

desenvolvida par HYMER [6] e posteriormente aprofundada por outros 

autores [7]. Adoptando uma postura de rejei~ao do valor explicative 

das teorias da abundAncia relativa do capital e da diversifica~ao 

( teoria dos investimentos de carte ira) HYMER postula que as 

determinantes do IDE, como "pacote" de recursos transferivel de urn 

pais para outre, e no espa~o interno da firma, radicarn em vantagens 

monopolisticas, que conferem a algumas firmas uma superioridade 

concorrencial sabre as rivais. A questao esta em saber porque e que 

uma firma estrangeira e capaz de competir com firmas locais, dada a 

vantagem nata destas ultimas nos respectivos mercados: proximidade e 

melhor conhecimento dos gostos dos consumidores, do enquadrarnento 

legale institucional, dos habitos do mundo dos neg6cios, etc •. 

A posse de uma vantagem monopolistica apresenta-se como uma 

condi~ao necessaria, nao s6 para compensar o melhor conhecimento da 

envolvente pelas firmas locais, mas tambem o custo adicional das 

opera~oes conduzidas a distAncia do centro de decisao ( viagens, 

comunica~ao, descodif ica-~ao de informa~oes, varia~oes cambiais, 

riscos politicos,etc.). 

Partindo da constata~ao de que as FMN povoam os sectores 

fortemente concentrados e oligopolisticos, HYMER defende que a 

compreensao do fen6meno do IDE releva, sobretudo, da teoria da 

organiza~ao industrial e do crescimento da empresa. 

No quadro metodol6gico da organiza~ao industrial [8], existem 

rela~oes complexas entre as estruturas de mercado (concentra~ao 

horizontal e 

diferencia<;:ao 

( economias de 

vertical, diversifica~aoJ barreiras a entrada, 

de produto etc.), as suas sobredetermina<;:6es 

escala, seguran<;:a de abastecimentos, actua~ao dos 
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poderes publicos, ciclo de vida do produto, etc. ) , as estrat~gias 

das empresas e respectivos resultados [9]. Este quadro metodol6gico, 

na sua vertente mais estruturalista [10], e adoptado por HYMER, que 

considera o IDE como o resultado do caracter imperfeito dos mercados 

de bens finais e de factores. 

Num mundo de concorr~ncia perfeita nao haveria lugar para b 

IDE. As vantagens competitivas das empresas nao existiriam, ou, a 

existirem, seriam efemeras, fazendo-se o abastecimento dos mercados 

pela via das exportac;:oes, ou da produc;:ao local, par empresas 

aut6ctones. No mundo real, certas imperfeic;:oes do mercado conduzem 

a estruturas, no quadro das quais, as empresas eregem barreiras a 
entrada, que lhes conferem poder de mercado e uma capacidade 

concorrencial acrescida. 

A fonte e a natureza das vantagens monopolisticas, par urn lade, 

podem decorrer de [11]: imperfeic;:oes no mercado de bens - diferen

ciac;:ao de produto, marcas, tecnicas particulares de "marketing", 

controlo de prec;:os, etc.; imperfeic;:oes no mercado de factores: 

acesso e dominic de tecnologias patenteadas ou inacessiveis, 

discriminac;:ao no acesso ao mercado de capitais, compet~ncias de 

gestae desenvolvidas no interior das empresas e nao disponiveis no 

mercado de trabalho; economias de escala; limi tac;:oes governa

mentais sabre a produc;:ao e as importac;:oes, etc .. E consubstanciam

se, par outre lade, em va~tagens de custos de produc;:ao au em actives 

imateriais (marcas, patentes, know-how, tecnicas de gestae, tecnicas 

de "marketing", etc.) e num certo grau de monop6lio. 

JOHNSON ( 12 J sugere que as mais significativas vantagens 

competitivas t~m, no interior da firma, caracteristicas de bens 

:gt:iblicos, isto e, podem ser exploradas par uma subsidiaria, sem 

custos adicionais significativos para a casa-mae. 0 prot6tipo de 

bern pUblico consiste em conhecimentos .QY. aptidoes especificas da 

firma. CAVES [13] argumenta que uma das aptidoes mais importantes 

de uma empresa e a capacidade para diferenciar os seus produtos, 

enquanto HIRSCH [14] enfatiza as vantagens decorrentes dos 

resultados das actividades de I&D. 
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Mas, se uma vantagem monopolistica internacionalmente 

transferivel no interior da firma 9 uma condi~ao necessaria do seu 

sucesso competitive, os custos de condu~ao de um novo neg6cio a 
dist!ncia, e num ambiente desconhecido, podem aconselhar o seu 

titular a licencia-la, ou a abastecer o rnercado atrav9s das 

exporta~oes. Para investir no estrangeiro, 9 fundamental que a 

firma possua, nao s6 uma vantagem, mas tarnbem que a renda econ6mica 

decorrente da sua explora~ao internalizada supere a das formas 

alternativas de explora~ao. 

Varies factores se conjugam para que a firma, entre o IDE e a 

venda de licen~as, opte pela cria~ao de uma filial. Para HYMER, a 

mercado de patentes e de outras formas de conhecimento 9 

imperfeito. o valor privado da informa~ao esta associado a 
manuten~ao do seu sigilo e a sua utiliza~ao restrita. o comprador 

so conhece o seu real valor, medido pelo diferencial de lucros 

decorrente da sua utiliza~ao, depois de ter acesso a ela. A priori, 

pede nao estar de acordo com o preqo exigido pelo vendedor e, se 

houver acordo, este incorre, frequentemente, em custos 

contractuais de controlo e fiscalizaqao das condi~oes de exploraqao 

daqueles actives irnateriais, evitaveis se a transfer~ncia e 

intrafirma. 

A escolha entre exporta~ao e IDE pede relevar tanto de uma 

estrategia produtiva (explora~ao das diferen~as internacionais de 

custo de factores), como de uma estrategia comercial (obtenqao/ma

nutenqao da quota de mercado), motivada por barreiras ao comercio. 

CAVES [15] sugere que a produ~ao local permite uma rnelhor adaptaqao 

dos produtos aos gostos dos consumidores. 

Vemos pois que a ess~ncia da explicaqao de HYMER consiste na 

"posse", por parte da firma, de uma vantagem especifica, que lhe 

confere uma superioridade competitiva perante as suas rivais. A 

adopqao de urn enfoque predominantemente estruturalista coloca a 

questao de saber se a teoria de HYMER e uma teoria da empresa ou 

antes uma teoria da industria. Com efeito, como sugere HOUSSIAUX 

[16] a organizaqao industrial e uma disciplina que nao engloba 
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apenas a analise da empresa mas tambem o exame das rela~oes entre 

empresas, nos mercados e fora dales. 

Nos testes da hip6tese da vantagem espec1fica , ou vantagem 

monopolistica, elege-se a industria como campo de ac~ao, visando o 

estudo das caracter1sticas estruturais das industrias em que o IDE e 
mais intense ou ha maier densidade de FMN. HORST [ 17] considera que,· 

se existem industrias, e empresas dentro das mesmas industrias, com 

diferentes propensoes para investir no estrangeiro, se justifica 

uma analise que atenda, conjuntamente, as caracter1sticas das 

indus trias e das empresas. o au tor constata que, em relaqao a 
industria americana, " ••. isolando as diferen~as interindustriais, a 

unica variavel com alguma significAncia e a dimensao da firma". 

VERNON [ 18 J, atraves da caracterizaqao de 187 FMN americanas, 

com 6 ou mais filiais no exterior, conclui que tendem a ser muito 

grandes, mais intensivas em I&D e publicidade, com produtos mais 

diferenciados e mais rentaveis, do que as firmas que nao investem no 

exterior. Trata-se de urn grupo de empresas que gozam de caracteris

ticas geralmente atribu1das ao oligop6lio. 

A dimensao· e, s6 por si, uma vantagem que, podendo ser 

utilizada como "proxy" de outras variaveis, tern wn valor intrinse

co. Ceteris paribus, a grande dimensao permi te melhor aces so ao 

mercado de capitais, maior capacidade para assumir riscos, melhor 

informaqao, maior influ~ncTa politica [19], etc .. Anulada a influ~n

cia da dimensao, HORST [ 2 0] evidencia a exist~ncia de uma 

correlaqao positiva entre a propensao interindustrial para criar 

firmas no exterior e as actividades de I&D; a correlaqao e negativa 

quando a variavel explicativa e a dimensao minima dos estabelecimen

tos da industria [21]. 

Para LALL [ 22 J, a extensao do envolvimento externo de cada 

industJ;"ia depende de uma particular combinaqao de vantagens 

monopolisticas (tecnologia, diferencia~ao, intensidade capital1s

tica, economias de escala, aptidao) ; a forma de envol vimento 

externo (exportaqao ou produqao no estrangeiro), da transferibili

dade daquelas vantagens entre paises. 



Nem todas as vantagens monopolisticas sao transferiveis. Umas 

sao comuns a todas as empresas de uma industria e dif.iceis de 

transferir por razoes institucionais e culturais; outras sao 

especificas da empresa, mas muito ligadas a casa-mae, como por 

exemplo as resultantes das infraestruturas tecnol6gicas. 0 autor 

concluiu, atraves de urn estudo econometrica, a prop6sito das formas 

de envolvimento externo das FMN americanas (1970) que: 

- as variaveis que, por regra, sao utilizadas em testes 

empiricos para explicar a concentrac;ao industrial e as 

barreiras a entrada [23]- economias de escala, despesas de I&D 

e publicidade, por ex.- explicam tambem o envolvimento 

externo das empresas; a transferibilidade da vantagem 

influencia a escolha entre exportar e produzir no exterior; 

- a intensidade tecnol6gica <I&D/vendas> serve, em diferentes 

estadios do ciclo do produto, para promover quer as exporta

c;:oes quer a produc;:ao no estrangeiro mas, em 111 tima analise, 

favorece mais a exportac;:ao como forma de abastecimento de 

terceiros mercados. A infraestrutura tecnol6gica da empresa 

esta muito centralizada e junto da casa-mae; 

- as economias de escala <valor acrescentado da industria/n.o de 

estabelecimentos> promovem as exportac;:oes e a produc;:ao no 

exterior, mas mais as exportac;:oes. Trata-se de uma vantagem 

monopolistica s6 facilmente transferivel para grandes merca

dos [ 24 J i 

- a percentagem de trabalho qualificado <trabalho qualificado 

da industria/emprego total>, utilizada como "proxy" para 

captar a intensidade de recursos humanos qualificados 

"management", "marketing", tecnicas em geral-, promove mais a 

produc;:ao no exterior do que as exportac;:oes; 

- as variaveis <salaries dos trabalhadores da produc;:ao/traba

lhadores da produc;ao> e <salaries totais da industria/emprego 

total~, respectivamente tomadas como medidas de produc;ao 

qualificada e do nivel geral de qualificac;:ao, sao considera

das nao transferiveis e mais influenciadoras da exportac;:ao do 

que da produc;:ao no exterior; 
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- a contribui'i=ao dos factores tecnol6gicos e dos factores de 

diferencia'i=ao do produto que exercem os maiores efei tos no 

envolvimento externo das empresas parecem ser os principais 

motores da expansao da industria americana. 

GRUBER et sl.[25] concluem, tambem para a industria americanar 

por uma elevada correlaqao entre as actividades de I&D [ 26] 1 os 

excedentes comerciais das industrias e respectivas propensoes para o 

investimento em filiais no exterior. MAJUNDAR [27] evidencia que o 

IDE americana, na industria de calculadores electr6nicos, se torna 

significative, quando o sector se concentrou ao nfvel mundial e as 

firmas dos EUA obtiveram a lideranqa tecnol6gica. o aumento 

simultaneo do comercio e do IDE neste sector leva o autor a defender 

a complementaridade entre exportaqao e produqao desterritorializada 

como formas de envolvimento externo. Em conformidade com LALL, 

PUGEL[27-a], ao analisar as determinantes das exportaqoes 

<exportaq6es/produqao domestica> e do IDE <logaritmo des lucros 

obtidos no exterior I lucros totais> americana 1 concl ui que a 

intensidade tecnol6gica das industrias < % de cientistas e 

engenheiros na for'i=a de trabalho > tern urn efeito marginal superior 

sobre as exporta'i=oes a diferenciaqao < des pes as de 

publicidade/vendas > explica melhor o IDE do que as exportaq6es. A 

concentraqao < c4 > e as necessidades de capital < custos de capital 

de uma fabric a com DMO )- influenciam positivamente o IDE; as 

economias de escala < produqao de uma fabrica com DMO > 1 

negativamente. 

As vantagens monopolfsticas das FMN que investem nos EUA 

apresentam caracterfsticas semelhantes as das FMN americanas? 

Investigaqao sobre o assunto revela ·que a natureza daquelas 

vantagens e tao especifica das firmas, que a sua generalizaqao ao 

nfvel das industrias nao pede ser efectuada. Nos EUA, as FMN 

estrangeiras tendem a · povoar as industrias onde as operaq6es 

multifabrica sao significativas e a protecqao efectiva e elevada. 

Estao ausentes dos sectores rnarcados por elevadas econornias de 

escala e niveis de concentraqao. Nao evidenciam propensao para se 
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estabelecerem em actividades exigentes em alta tecnologia, 

"marketing" e em elevados niveis de qualificaqao de mao de obra 

[ 2 8] • 

Os estudos sobre as determinantes do IDE t@m sido fortemente 

enviezados pelo facto de se tomarem as FMN como padrao de refer@n

cia. As formulaqoes te6ricas e os testes empiricos enfatizam a 

import!ncia da dimensao, da intensidade tecnol6gica e da diferencia-

qao, como fontes de 

explica~ao para o IDE. 

vantagem monopolistica e, enquanto tal, 

VERNON [29] e DUNNING [30] sugerem que ha varias razoes para 

que o ambiente europeu faqa emergir vantagens monopolisticas 

diferentes das detidas pelas FMN americanas: a dimensao dos 

mercados, diferentes tradiqoes cientificas, diferentes dotaqoes de 

recursos - os EUA visando inovaqoes economizadoras de mao de obra, 

a Europa inovaqoes em materiais e economizadoras de espaqo -

politicas governamentais, consideraqoes estrategicas, etc .. Os 

autores japoneses rejeitam a validade explicativa do modele 

americana, quando aplicado as FMN japonesas ( 31]. As FMN do 

Terceiro Mundo parecem apresentar vantagens rnonopolisticas, tambem 

elas divergentes das que caracterizam as dos paises 

industrializados [32]. 

Em resume, podemos dizer que o "estado da arte" da hip6tese da 

vantagem especifica ou da vantagem monopolistica, exige uma melhor 

defini~ao e especificaqao do conceito ( 33] e urn estudo mais 

aprofundado das relaqoes entre as vantagens competitivas das 

empresas e os factores locacionais da sua emerg@ncia e exploraqao. 

Por outro lade, conforme incialmente formulada, a hip6tese predispoe 

a pensar em termos de uma simples vantagem o que, a ser assim, 

tornaria efemero o monop6lio da empresa [34]. 0 valor explicative 

da hip6tese resulta acrescido, se o processo de aquisiqao/construqao 

da vantagem for dinamizado e endogeneizado no seio da empresa. 

VERNON (35] abre carninho neste sentido com a sua teoria do ciclo do 

produto. 
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3.2 - As FMN e o Ciclo do Produto 

A teoria de VERNON consiste numa explicaqao do envolvimento 

externo das FMN1 centrada na analise das relaqoes entre a 

produqao/consumo de certo tipo de produtos 1 e as vantagens 

locacionais dos paises 1 em cada uma das fases do ciclo de vida 

desses produtos. E uma abordagem que 1 II ••• da menos ~nfase a teoria 

das vantagens comparativas, e rnais a difusao temporal da inovaqao, 

aos efeitos das economias de escala, e ao papel da ignor&ncia e da 

incerteza, como factores determinantes das estruturas de com~r

cio ... 11 [36]. 

Admi te-se I a priori I que 0 ciclo dos produtos integra tr~s 

fases - lanqamento 1 maturaqao e standardizaqao [37] -, que se 

sucedem no tempo, e que os paises estao hierarquizados por graus de 

desenvolvimento 1 associados a diferentes niveis de rendimento e 

dotaqoes factoriais: os EUA, 

menos desenvolvidos. 

outros paises avanqados e os paises 

As necessidades de produtos novas emergem, de forma polarizada 1 

nos paises de mais altos niveis de rendimentos, relativamente 

abundantes em capital e com custos unitarios de trabalho elevados. 

Na sua funqao, visam substituir trabalho por capital, satisfazer 

padroes de consume associados a rendimentos elevados, e economizar 

tempo ao consumidor. Os EUA, mais do que nenhum outre pais, a data 

da publicaqao da teoria- de VERNON, reunem estas condiqoes e 

oferecem oportunidades unicas aos empresarios que estejam em condi

qoes de se aperceber delas. 

Nesta perspecti va, II ••• a lideranqa americana em materia de 

inovaqao nao decorre de uma qualquer tend~ncia sociol6gica obscura, 

mas antes da comunicaqao efecti va entre o mercado potencial e . o 

potencial fornecedor do produto 11 [38]. Varias razoes justificam que 

os novas produtos comecem por ser produzidos nos mercados onde as 

novas necessidade emergem, em detrimento, muitas vezes, dos 

criterios de minimizaqao de custos como factor de localizaqao. A 

proximidade geografica e a comunicaqao com o mercado sao fundamen-

tais para a percepqao de novas necessidades. Nesta fase, o 
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"design" 1 a configura~ao factorial dos produtos e as tecnicas de 

produ~ao nao estao estabelecidas 1 exigindo uma comunica~ao eficaz e 

imediata entre produtores e clientes 1 par urn lade, fornecedores e 

ate concorrentes 1 par outre. A elasticidade procura-rendimento e 
elevada e a elasticidade procura-pre~o e baixa 1 consequ~ncia da 

novidade do produto 1 do seu grau de diferencia~ao, au da exist~ncia 

de monop6lio par parte da(s) firma(s) inovadora(s). 

Na fase de lan~amento 1 a produ~ao destina-se predominantemente 

ao mercado local. Quando em terceiros pa1ses 1 com caracteristicas 

pr6ximas dos EUA 1 a procura de novas produtos se manifesta 1 e 
satisfeita pelas exporta~oes. 

A medida que a procura domestica aumenta 1 o "design" do produto 

e a sua composi~ao factorial perdem flexibilidade 1 aproximando-se da 

forma definitiva: o produ to amadurece. Abrem-se possibilidades 

tecnicas de aproveitamente de economias de escala 1 atraves da 

produ~ao de massa 1 iniciando-se os investimentos de longo prazo na 

tecnologia de produ~ao. As preocupa~oes com as custos de produ~ao 

passam a ocupar urn lugar central. A elasticidade procura-pre~o 

aumenta e a elasticidade procura-rendimento diminui 1 sem que os 

industriais deixem 1 no entanto 1 de se preocupar com a diferencia~ao 

dos seus produtos. 

Figura l-I.B 

Cicio de VIda do Produto 

0 EUA .. ~-- conaumo 
- produc;io 

Q Outroa Pataea Oesenvafvldoc 

to ,, t% t .. t 6 
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Com a expansao dos mercados dos paises relativamente avanc;:ados, 

obedece a urn "timing", nem a urn modele racional prev'iamente 

definidos. Em teoria, porem, e de admi tir que, enquanto o custo 

marginal de produc;:ao, acrescido do custo de transports, for inferior 

ao custo media de produc;:ao no mercado de importac;:ao, os produtores 

americanos preferirao evitar o investimento. Este calculo, contudo, 

nao se afigura facil, pelo que a decisao pede nao traduzir urn 

comportamento maximizante. As motiva96es dos investidores " -. .. sao 

demasiado complexas para que se possam reconstituir sem dificuldade, 

tais como a aleat6ria distribui9ao, no tempo, da ameac;:a de novas 

concorrentes no pais importador, a situac;:ao politica no pais onde se 

tenciona realizar o investimento, etc." [38-a]. 

Os factores explicativos do IDE mais . valorizados por VERNON 

radicam na ideia de que uma ameac;:a ao "status quo" constitui uma 

poderosa for9a galvanizadora para a acc;:ao. As ameac;:as podem surgir, 

tanto da parte dos produtores locais, que estao em condic;:oes de 

abastecer o mercado, como da acc;:ao dos poderes publicos, preocupa-

dos com a criac;:ao de postos de trabalho, com os incentives ao 

crescimento e com o equilibria das balanc;:as comerciais. 0 IDE 

realizado por urn exportador consti tui urn metoda prudente de 

antecipac;:ao a perda de mercado. A ideia de ameac;:a ao "status quo" e 

ainda utilizada para explicar a "reacc;:ao dos seguidores" as 

iniciativas pioneiras de IDE. 

A criac;:ao de filiais abre possibilidades para o abastecimento, 

a partir delas, de outros mercados, inclusive o do proprio pais de 

origem, ponderados os niveis de aproveitamento das economias de 

esc ala, os custos dos factores de produc;:ao, as despesas de 

transports, etc .. 

Os paises menos desenvol vidos poderao oferecer vantagens 

comparativas de localizac;:ao da produc;:ao numa fase avangada de 

standardizac;:ao de certos produtos. Nao de todos, mas daqueles que 
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se prestarn a niveis de standardizaqao elevados e t~m elevada 

elasticidade procura-preqo, se destinam ao mercado rnundial e t~m uma 

funqao de produqao exigente ern trabalho nao qualificado. Os baixos 

salaries poderao atrair os investidores para as areas menos 

desenvolvidas, constituindo as economias externas e de aglomeraqao 

desincentivos a localizaqao das unidades produtivas nesses paises. 

Nalguns destes paises, investirnentos mais capital-intensives 

poderao ocorrer, como reacqao a ameaqas restritivas das importaqoes, 

mas as respectivas produqoes nao visam a exportaqao. 

A teoria do ciclo do produto e uma combinaqao criativa da 

abordagem das vantagens monopolisticas com OS mode los 

microeconomicos do ciclo de vida dos produtos. Visa esclarecer as 

causas daquelas vantagens para as FMN americanas, bern como os 

fundamentos da sua erosao. A vantagem monopolistica corporiza-se 

num novo produto, mas desvanece-se a medida que as caracteristicas 

da oferta e da procura evoluem. 0 IDE, substitute das exportaqoes 

e, na fase. de maturidade da produqao, a reacqao para preservar a 

vantagem e, na fase de standardizaqao, a base de melhores condiqoes 

de custos para a sua exploraqao. 

As caracteristicas da oferta, mutaveis no tempo, sao a 

intensidade de I&D, capital, trabalho e as economias de escala. As 

da procura, a elasticidade-preqo e rendimento. A localizaqao da 

produqao e funqao da combinaqao optima entre as caracteristicas da 

oferta e da procura. 0 produto, de intensive em I&D, passa a ser 

intensive ern capital e, por ultimo, intensive em trabalho: - de 

produto "neo-ricardiano" passa a produto "heckscher-ohliniano". 

Urn teste confirmativo e complete da teoria do ciclo do produto 

deve evidenciar que as firmas dos paises inovadores abastecem os 

mercados externos pela via das exportaqoes durante os primeiros 

estadios do ciclo e que, a medida que a procura de terceiros paises 

aumenta, as exportaqoes do pais inovador (em percentagem de produqao 

local) declinam. Segue-se o IDE das firmas inovadoras para manter ou 

aumentar as suas quotas de mercado, ou tirar partido de outros 

factores locacionais do pais estrangeiro. 
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A pesquisa levada a cabo por STOBAUGH [39] sobre a exportaqao 

de novos produtos da indQstria petroqu!rnica americana confirrna a 

irnportAncia do "gap tecnol6gico" nos efeitos exportadoras da 

indQstria. As exportaqoes corne9ararn alguns anos depois da produqao 

ter iniciado e atingiram o pico vinte e cinco anos depois. A rnedida 

que novas fabricas eram constru!das, as exportaqoes americanas, como 

percentagern do output total, corneqararn a declinar. Em 350 fabricas 

criadas 1 s6 urna foi estabelecida nos PVD. 

0 estudo de PARRY [40] sobre a indQstria far.maceutica do Reine 

Unido parece igualmente confirmar o essencial da teoria. De uma 

rnaneira geral, as exportaqoes de bans de consume duradouro 

arnericanos - 1952/1963 - sao consistentes corn as prediqoes da teoria 

do ciclo de produto [41]. 

A teoria tern sido criticada pelo seu esquematismo sequencial. 

As exporta96es e o IDE sao apresentadas como forrnas alternativas do 

envolvirnento externo das ernpresas, o que nem sernpre e ernpiricamente 

confirmado. A generalizaqao do fen6rneno rnultinacional questiona a 

pertin~ncia de alguns aspectos da teoria. 

, . 
E o pr6pr~o VERNON ( 42] quem posteriorrnente reconhece algurna 

inadaptabilidade da sua teoria aos tempos rnodernos. Dais pressupos

tos da teoria deixararn de se verificar: - os salaries e niveis de 

rendimento europeus e japoneses estao cada vez mais pr6ximos dos 

arnericanos; o "gap tecnol-6gico" entre os EUA e os restantes paises 

desenvolvidos encontra-se substancialmente reduzido. Complementar-

mente 1 as FMN globais lanqarn os novos produtos em s imul tAneo 1 nos 

diferentes rnercados onde se encontrarn irnplantadas. 

Estas alteraqoes retirararn poder explicative a teoria1 no que 

respeita ao envolvirnento externo das FMN arnericanas mas, conside

rando o tipo de inovaqao desenvolvida pelas FMN europeias, japonesas 

e dos PVD ("land/saving" 1 "material/saving" e "space/saving") a 

teoria rnantern algum valor para a compreensao da dinamica interna

cional daquelas empresas. 

A classificaqao que o autor faz das FMN em funqao da sua malha 
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internacional, da gama de produtos (FMN mundiais, FMN com produtos 

standardizados, FMN predominantemente viradas para o rnercado 

nacional) e a analise que efectua do seu cornportamento, face ao 

surgirnento de novas oportunidades, leva-o a concluir que, para as 

FMN americanas mais viradas para o rnercado nacional, a teoria 

permanece valida. 

Contudo, VERNON avanga, nos anos 70, para uma explicagao em 

termos de oligop6lio, no quadro da qual, a explicagao para o IDE se 

centrar menos na firma e rnais na industria como urn todo. Para o 

efeito, classifica os oligop6lios em "inovadores", "rnaduros" e 

"envelhecidos" e, conforme o tipo de oligop6lio, ou a fase em que as 

industrias se encontram, assim a import!ncia relativa das barreiras 

a entrada e dos factores que determinam o investirnento estrangeiro. 

Os jovens oligop6lios baseiam a sua forga na inovagao (agora 

tambem "land & material saving" para contemplar a din!mica das FMN 

europeias e japonesas), caracterizando-se as estrategias das firmas 

pela permanents introdugao de novas produtos. Dispendem somas rnuito 

avultadas em actividades de I&D e mant~rn uma forte densidade de 

investigadores, engenheiros e outre pessoal qualificado. A 16gica 

cornportamental destas ernpresas esta ainda de acordo com a do ciclo 

de vida mas, como rnuitos dos produtos sao de consume rnundial, as 

decisoes de primeiro langamento do produto e de investimento no 

estrangeiro dependern, nao s6 da necessidade de proteger e de 

prolongar o avango tecnol6gico, mas tambem dos custos de produgao, 

das econornias de escala, custos de transports, tarifas, etc. 

Segundo o autor, a .electr6nica de grande publico, as firmas Kodak, 

Siemans e Matshushita pertencem a este primeiro tipo. 

0 segundo tipo cornpreende os oligopolies chegados ~ ~ de 

maturidade. As economias de escala na produgao, "marketing" e I&D 

constituem uma efectiva barreira a entrada, por detras da qual cada 

firma rival esta atenta as acgoes das outras. Cada uma delas tenta 

anular as estrategias agressivas iniciadas pelas rivais, seguindo-as 

passo a passo.. urn lider que entre num mercado virgem e imediata

rnente seguido pelo seu rival. A luta por partes de mercado domina a 
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estrategia das firmas e determina as investirnentos no estrangeiro 

(petr6leo, autom6vel, papal, etc.). 

No case dos oligop6lios envelhecidos, onde as economias de 

escala cessam de constituir barreiras efectivas a entrada, e a vida 

do produto e prolong ada par acc;:oes de diferenciac;:ao, dominam as 

formas de competic;:ao palos pre<;os. A necessidade de baixar os 

custos de produc;:ao parece determinante na estrategia de localiza<;ao 

das FMN (cornponentes de autorn6veis, radios, brinquedos, etc.). 

A hip6tese do IDE como reacc;:ao oligopolistica foi desenvolvida 

e testada par alguns autores e as resultados trazem contributes 

adicionais para a compreensao do fen6meno rnultinacional. 

3.3 ~ o IDE como Reacc;:ao Oligopolistica 

Urna das caracteristicas basicas das estruturas oligopolisticas 

e a interdepend~ncia comportarnental das empresas que integram o 

mercado. Em consequ~ncia, praticas concorrenciais abertas sao, 

frequentemente, substuidas. par acordos, taci tos au explici tos, que 

visarn a fixac;:ao dos pre<;os au a partilha dos rnercados [43]. Estas 

praticas radicam no entendimento de que os eventuais ganhos 

decorrentes de comportarnentos individuais podem ser anuladas por 

acc:roes de retaliac;:ao dos concorrentes. 

A coordenac:rao oligopolistica e facilitada par urn conjuntc de 

factores, como sejarn, ndrnero de empresas, o grau de homogeneidade 

do produto, as estruturas de custos, a novidade das tecnologias, 

etc. [ 44], mas nunc a e defini ti va. Diferenciais de custos, a 

inovac:rao tecnol6gica, a diferencia<;ao dos produtos, etc., podem 

levar a acc;:oes unilaterais de rompimento do equilibria do oligop6-

lio, reagindo os rivais por motivac;:oes tendentes a anular as 

vantagens de quem torna a dianteira. 

A natureza concentrada e oligopolistica das industrias onde 

pontificam as FMN esta na origem da considerac:rao do IDE como urn 

fen6meno de "reacc:rao oligopolistica". HYMER e ROWTHORM [ 45] 

desenvolvem o argumento para explicar a expansao do IDE americana e 

a resposta europeia ao "desafio americana". Este rnesrno argumento e 
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tambem desenvol vida por LANTER I [ 4 6), que explica o IDE americana 

na Europa na decada de 60, o IDE intraeuropeu na decada seguinte e 

as recentes investirnentos europe us nos EUA, como urn proces so 

din~mico de ruptura/restabelecimento dos equilibrios oligopolisticos 

internacionais. 

Nos anos SO, as FMN americanas, dotadas de urna supremacia 

concorrencial, dominavam o mercado rnundial que satisfaziam pela via 

das exporta~oes e/ou da produ~ao local. A cria~ao do Mercado Cornum 

antecipava boas expectativas de crescimento das empresas europeias, 

que puderiam amea~ar as quotas de rnercado das empresas americanas. 

Os lideres americanos, dotados de urna vantagem concorrencial [47], 

investem na Europa, no que sao seguidos pelos seus rivais 

americanos, e rompem o equilibria dos oligopolies europeus. As 

empresas nacionais europeias respondem de forma agressiva as 

modifica~6es na natureza da concorr@ncia e da estrutura de mercado 

[ 48], concentrando-se, diferenciando os seus produtos, investindo 

nos outros paises comunitarios. Restabelecidos os equilibrios 

oligopolisticos europeus, o IDE das FMN europeias nos EUA apresenta-

se como alternativa de crescirnento. Contudo, II ••• contrariarnente ao 

que se verificou na Europa nos anos 60, o mercado americana nao 

parece ter sido profundamente perturbado pelas implanta~oes 

europeias. Corn efeito, as firmas europeias nao actuam senao por 

aquisi~ao ou cria~ao de _unidades de produ~ao media, nao pondo em 

causa o papel dominants das grandes empresas americanas 11 [49]. 

A hip6tese do IDE como II reac~ao olipolistica II foi submetida a 

testes empiricos, 

KNICKERBOCKER [50], 

cuj os resultados parecem confirma-la. 

no quadro do modele do II follow the leader" , 

utiliza-a para testar a rapidez de resposta dos 

iniciativas de internacionaliza~ao dos lideres 

seguidores, a 

da industria 

americana. Para o efei to, constroi urn indice de concentra~ao no 

tempo, da deslocaliza~ao das ernpresas americanas no estrangeiro 

( 1892 filiais), que traduz, para cada industria ( 12 industrias), 

pais ( 2 3 paises ) e II time lag II ( 3, 5 e 7 anos ) , a rela~ao entre o 

nurnero de filiais criadas no grupo de anos de rnaiores implanta~oes 
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consecutivas, e o total das filiais criadas no horizonte temporal 

da analise. 

Os resultado globais do estudo indicam que, em media, 46% das 

implanta~oes no estrangeiro sao efectuadas num intervale de 3 anos, 

62% num intervale de 5 anos e 7 5% num intervale de 7 anos. As 

diferen~as entre sectores sao fracas, sendo o desvio tipo (£) para 

urn intervale de 3 anos , de £=0,04. Os resultados por paf.ses 

indicam que 48% das deslocaliza~oes se efectuaram em intervalos de 3 

anos B=0,085) e 76% num intervale de 7 anos ( £=0,087). 

o indice media par industria, tornado como variavel dependents, 

e de seguida correlacionado com o grau de concentra~ao industrial 

(C8 ) indicando os resultados que: "a medida que c8 cresce ate 80%, o 

indice de concentra~ao da deslocaliza~ao no tempo cresce, mas 

declina quando c8 e superior a 80%". 0 autor tira desta rela~ao as 

seguintes conclusoes: quando c8 cresce ate 80%, o comportamento e o 

do lider/seguidor e a deslocalizagao e o reflexo de uma reacgao 

oligopolfstica; quando c8 e mui to elevado, existe o comportamento 

colusivo estavel entre as empresas, nao havendo necessidade de 

adoptar estrategias de investimento defensive. 

GRAHAM [51] sugere a insufici@ncia explicativa da teoria da 

vantagem monopolistica para explicar o IDE europeu nos EUA, 

propondo, na peugada de HYMER e ROWTHORN e com recurso a metodologia 

de KNICKERBOCKER, a seguirite hip6tese explicativa complementar: a 

entrada de uma firma estrangeira (americana) num oligop6lio nacional 

estavel perturba-o e estimula o comportamento de reac~ao da parte 

dos produtores locais, que vao responder, primeiro, sobre o seu 

proprio mercado (acgoes de concentragao, guerra de pre~os, diferen

cia~ao de produtos), depois, investindo no mercado do concorrente, 

na condigao de possuirem uma vantagem especf.fica, ou poderem 

destruir a estabilidade do mercado de origem da firma estrangeira. 

Este case representa urn movimento defensive de represalia, visando 

fazer cessar a agressao inicial. 

0 IDE europeu nos EUA e portanto visto como um mecanisme de 

troca de ameagas. Para validar a hip6tese, o autor vai calcular o 
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"lag" entre o IDE americana na Europa e a resposta europeia nos 

EUA, corn base na irnplantaqao de 127 FMN arnericanas na Europa e 48 

FMN europeias nos EUA ( 19 industrias). Conclui, atraves de urn 

estudo econometrica que: 

com a hip6tese segundo 

" ..• os resultados sao ern geral conformes 

a qual os IDE europeus nos EUA sao a 

rnanifestaqao de um cornportarnento de rivalidade nas industrias 

oligopolisticas, estimulada pelo IDE dos EUA na Europa." Os 

resultados a que chega, atraves de testes de correlaqao entre o 

"lag", a concentraqao industrial, a diferenciaqao de produtos e a 

intensidade em I&D, nao lhe permitem encontrar urna relac;ao clara 

entre a reacqao europeia e qualquer vantagern especifica da empresa. 

Num estudo realizado sabre o IDE japon~s no sector textil 

(1955-1977) MUCHIELLI [52] calcula, para cada um dos 20 paises de 

acolhimento ( 91% do IDE), o tempo de reacqao, entendido como a 

diferenqa entre a iniciativa do lider e o intervale de anos no qual 

os seguidores rnais reagern, investindo no rnesrno pais. A media de 

tempo de reacqao e de 7 anos, com urn desvio de 4; 61% do investi

rnento efectuou-se num intervado de 3 anos. 

A critica rnais cornurn dirigida a esta hip6tese explicativa do 

fen6meno rnul tinacional e a da sua incapacidade para fundamentar o 

investirnento inicial. Urna explicaqao em termos de vantagern 

monopolistica ou do ciclo de vida do produto parece, no entanto, nao 

colidir com a estrutura iriterna da teoria. Do nosso ponto de vista 

trata-se de abordagens cornplernentares. 

3.4 - 0 IDE como Fen6rneno Monetario 

ALIBER, [53] sustenta que, se as teorias do IDE derivadas da 

organizaqao industrial podem explicar a vantagem da firma do pais 

de origem, nao permitem predizer o padrao de investimento 

estrangeiro do pais, ou o seu padrao industrial. A este tipo de 

explicaqao fal tam elementos de "foreigness", no sentido em que a 

variavel explicativa nao inclui quaisquer factores que distingam as 

economias nacionais, nomeadarnente pela integraqao em diferentes 

areas aduaneiras, rnonetarias e jurisdiqoes fiscais. Enquanto tal, 
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nao sao teorias do IDE, mas teorias do crescimento da empresa 

aplicadas a economia internacional. 

A deten~ao de uma vantagem monopol1stica, a qual ALIBER chama 

genericamente patente, 

produ~ao no exterior. 

e apenas uma condi~ao necessaria para a 

As determinantes da escolha ,. por parte da 

empresa, das suas condi~oes de explora~ao, t~m de ser vistas a luz 

do facto de o mundo se encontrar dividido em "areas aduaneiras" e em 

"areas monetar ias" . 
, 
E esta divisao que diferencia o IDE do 

investimento domestico. 

Num mundo dividido em areas aduaneiras, mas fazendo parte de 

uma mesma area monetaria, as tarifas afectariam a escolha do local 

PreQO 

A' A 

Figura 2-I. B 
Cuatoa Unlllirloa da Produqio 

num Pars da Acclhlmanto 

c• c 

M' 

Ouanlldada 

de explora~ao da patente, criando urn incentive para explora-la 

dentro de cada area aduaneira. Este incentive varia com o peso das 

tarifas e o valor das patentes [54] . 0 incentive para explorar a 

patente num pais estrangeiro aumenta a medida que o seu mercado 

cresce, mas, devido aos custos de realiza~ao do negocio no 

estrangeiro, a firma pode vender a patente em vez de investir. 

Contudo, a medida que o mercado cresce, os custos de fazer o neg6cio 

no estrangeiro declinam e o IDE pode ser preferivel. De resto, a 

partir de "certo ponte", a firma local pode nao estar na disposi~ao 

de pagar a renda exigida pela firma do pais de origem. Isto e, 

para certos niveis de vendas, o valor capitalizado da patente, para 
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a firma do pais de origem, e maior do que o valor para a firma do 

pais de acolhimento. 

Seja: c o custo uni tario de realizac::rao de neg6cio no 

estrangeiro por parte da firma detentora da patente; c0 os custos 

m~dios de produc::rao para a firma que produz no pais de acolhimento,. 

independentemente de ser nacional ou estrangeira; CE os custos 

medics da firma estrangeira, -resultante da soma de c e c0 ; M o 

prego das importac::roes, acrescido das tarifas. 

Dado o prec::ro das importagoes, M, se a dimensao do mercado de 

acolhimento for inferior a OA, a firma detentora da patente abastece 

o mercado atraves de exportagoes. Se o mercado e superior a OA- ou 

OA', se as tarifas gerarem prec::ros de importagao M' -, o prego das 

importagoes e superior ao da produgao local, reflectindo o peso das 

tar if as [55] . A partir de OA o exportador v~-se confrontado com 

duas opgoes: continuar a exportar, ou explorar a patente no mercado 

estrangeiro. Sendo racional, e natural que deslocalize a exploragao 

da patente. IDE ou cedencia contratual da patente? 

Segundo ALIBER, a escolha anterior s6 pode ser explicada pelo 

facto do mundo estar dividido em areas monetarias, que afectam o 

valor da patente. Isto e, pela existencia de racios de capitalizagaa 

dos rendimentos adicionais associados a sua utilizagao, variaveis 

com a nacionalidade da firma que a explora. 

Seja K o valor da patente, definido como o valor capitalizado 

da diferenga de custos de produgao antes e depois da sua utilizagao. 

Numa mesma area aduaneira, a firma local que utiliza a patente obtem 

um rendimento adicional _proveniente da sua exploragao igual ao que 

obteria o titular da mesma, excluindo os custos de realizagao do 

neg6cio no estrangeiro. A patente teria o mesmo valor para o 

vendedor e para o comprador. Isto significa que as diferengas no 

valor da patente sao devidas a diferentes racios de capitalizagao da 

corrente adicional de rendimentos, com fundamento na divisao do 

mundo em diferentes areas monetarias. Entao, se escolher entre 

exportar e produzir no exterior reflecte a existencia de diferentes 
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areas aduaneiras, a escolha entre venda de patentes e IDE traduz a 

existencia de diferentes areas rnonetarias. 0 trade-off entre 'a 

venda de patentes e o IDE resulta da ponderac;s:ao dos custos 

adicionais de realizac;ao do neg6cio no exterior (que favorecem a 

venda da patente) e das diferenc;as nacionais dos racios de 

capitalizac;ao (que favorecem o IDE). 

FIQUra 3-I.B 
Valor C&plt&llzada da Patonla 

: .. 

A Figura 3-I. B mostra os valores capitalizados da patente 

associados a cada urn dos tr~s possiveis tipos de utilizac;ao: YM e o 

lucro das exportac;oes e KM e o valor capitalizado deste rendimento 

para a firma proprietaria da patente; YD e a corrente de rendimento 

e KD 0 respective valor capitalizado para a firma compradora da 

patente; YE e a corrente de rendimentos para a firma proprietaria da 

patente quando investe no estrangeiro e KE 0 seu valor 

capitalizado. 

Se o rnercado e inferior a OA, a firma proprietaria da patente 

deve exportar; entre OA e OC, vender a patente a uma firma local; 

para urn nivel de produc;ao superior a oc, investir no estrangeiro. 0 

problema esta em saber porque e que, ·sendo YE < YD, e traduzindo a 

diferenc;a os custos de realizac;ao do neg6cio no estrangeiro, a 

partir de C, KE > KD. A explicac;ao reside na separac;ao do mundo em 

areas monetarias, indutoras de diferentes taxas de capi talizac;ao 

para a mesma classe de actives, 

moedas [56]. 

quando denorninados em diferentes 
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Dais factores explicam a aplica~ao de diferentes taxas de 

capitaliza~ao a actives denominados em diferentes moedas, conforms 

se trata de uma "moeda forte" ou de uma "moeda fraca": o mercado 

exige um premia contra a incerteza dos riscos de c!mbio. As 

diferen~as de taxas de capitaliza~ao reflectem a evolu~ao esperada 

das taxas de cambia, e incorporam urn "premia monetario" associado a 

desvaloriza~oes imprevistas da "moeda fraca"; o premia rnonetario nao 

e aplicado quando os actives estao denorninados na rnoeda do pais a 

que a firma proprietaria da patente pertence, ou seja na "moeda 

forte". Consequentemente, o IDE torna-se a forma preferida de 

servir o mercado, mesmo para dimensoes inferiores as de rnercados 

pertencentes a uma area monetaria unificada (OC' < OC). 

Devido aquele enviezamento, a firma do pais de origem pode 

contrair emprestimos a taxas de juros mais baixas do que as firmas 

de paises de moeda fraca, assim se justificando as diferentes taxas 

de capitalizaqao. 

Se a opqao entre IDE e venda de patentes, num pais particular, 

traduz as diferenqas de taxas de capitalizaqao, o padrao geografico 

do IDE reflecte a dispersao daquelas taxas, quando aplicadas a 

titulos denominados em diferentes moedas. 

Sao as diferenqas nas taxas de capitalizaqao que justificam que 

o IDE tenda a ser mais _ elevado em industrias capital intensivas 

[57], uma vez que as desvantagens das firmas dos paises de 

acolhimento sao tanto maiores quanta mais exigentes em capital sao 

os processes de produqao [58]. 

Esta hipotese, com rigor, nunca foi testada~ Contudo, e 

correntemente acei te e empiricamente confirmado que a sobrevalo-

rizaqao monetaria arrasta o IDE das firmas que v~m afectadas as 

suas exportaqoes. Simult!neamente, a subvalorizaqao monetaria 

arrasta o influxo de IDE. Isto e suportado pelo forte movimento de 

IDE americana des anos 50 e 60, das empresas alemas em finais des 

anos 60 e inicios de 70 e das firmas japonesas nos anos 70 e 80. A 

esta luz, o investimento cruzado pede ser interpretado como o 
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resul tado de evoluc;:oes dl.spares e duradoiras das diferentes 

paridades da rnoeda, ern diferentes periodos [59]. 

Mas, como explicar o IDE na rnesrna area rnonetaria? 

4 - AS FMN E AS TEORIAS DA EMPRESA 

Nurna concepc;:ao estruturalista da organizac;:ao industrial, os 

comportamentos das ernpresas sao sobredeterminados pelas estruturas 

de rnercado. Este "quase-deterrninisrno" das estruturas ofusca a 

dimensao estrategica do cornportarnento das ernpresas mas, se 

considerarrnos que estas sao "ilhas de poder consciente", as suas 

decisoes nao sao alheias rnotivac;:oes geradas no interior da empresa. 

As deterrninantes do envolvimento externo das ernpresas, que se 

inspiram no quadro rnet·odol6gico da organizac;:ao industrial, relevarn 

rnais de urna teoria da industria, enquanto sistema de relac;:oes entre 

ernpresas que disputarn o rnesrno rnercado, do que das teorias da 
... 

ernpresa, unidade racional de decisao e, enquanto tal, object a de 

analise. Isto nao significa que a ernpresa esteja ausente daquelas 

teorias, mas apenas que ela e inserida no seu campo de acqao. Ern 

certo sentido, a 16gica do seu envolvirnento externo e-lhe 

ex6genamente imposta, sendo lirnitado o espaqo de discricionaridade 

cornportamental da direcc;:ao da empresa. 

Algumas teorias das FMN previlegiam a abordagern do . fen6meno 

rnultinacional a partir da- ernpresa. As relaqoes da firma corn o seu 

campo de acqao nao estao ausentes, mas verifica-se uma inversao 

de enfoques. A firma ocupa o centro da investigaqao. Este ponte do 

trabalho destina-se a analisar o contribute das teorias da ernpresa 

para a cornpreensao do fen6rneno rnul tinacional. Relativamente a ( s) 

teoria( s) da empresa, a enfase sera pasta apenas nas rnais 

significativas. 

4.1 -A Teoria Tradicional da Empresa 

Na teoria neoclassica, a firma representativa e de pequena 

dimensao e despida de poder de rnercado. 0 empresario, o "Homo 

Economicus" transpo•to para o dominic da produqao, hiperracional e 

74 



dotado de completa informac;ao, a justa os planes de produc;ao aos 

prec;os de mercado { e urn "price taker"), segundo regras precis as de 

calculo {Rmg=Cmg), visando urn unico objective: a maximiza<;rao do 

lucre. A empresa nao tern vida interna - e uma fun<;rao de produ<;rao -

e o empresario, seu proprietario, e um aut6mato, um centro de 

calculo, que deduz, sem dificuldades, a combina<;rao 6ptima dos 

factores e o nivel de produ<;rao de custo minimo a colocar no mercado. 

o seu poder discricionario e nulo. Dois empresarios, perante os 

mesmos sinais de mercado, agem de forma id~ntica e movem-se palo 

mesmo tipo de motivac;oes: o maximo lucro. No longo prazo, situa<;rao 

transit6ria de lucros anormais sao corrigidos pelo mecanisme de 

livre entrada de recursos no mercado. 

A situac;ao de monop6lio nao e substancialmente diferente. A 

empresa e grande e unica e as barreiras a entrada intransponiveis. 

De resto, ao empresario estao reservadas as mesmas fun<;roes: - dada a 

func;ao de produc;ao ,.. -os preqos dos factores e a procura de mercado, 

deduzir a combinaqao optima { p, Q) que maximize o seu lucro. 

Quando muito, se tern uma visao de longo prazo, sacrificara os lucros 

de curto prazo para nao despertar a atenqao dos poderes publicos e 

dos potenciais concorrentes. 

Podemos interrogar-nos, com LEBRATY [l], a que titulo e que, no 

&mbito da teoria neoclassica, se construiu uma teoria da empresa. 

Encontraremos como resposta que, visando a microeconomia o estudo do 

sistema de prec;os e dos mecanismos de afectac;ao de recursos, a firma 

e, no seu !mbito, rnais urn instrumento do que urn objecto de analise. 

E, por is so, "nenhum dos problemas das firmas reais encontra 

acolhimento dentro desta construqao especial. Nao ha problemas 

organizacionais, nem espaqo para a analise dos processes de tomada 

de decisao. De facto, todo o conteudo empirico do modele neoclassi

co esta na descri<;rao da envolvente em que a firma actua. Mesmo o 

objective unico da firma, a maximizaqao do lucro, e determinado por 

esse ambiente externo, porque qualquer outro comportamento da firma 

conduzira a sua extinqao. A teoria da firma e aprioristica, no 

sentido em que o comportamento desta pode ser deduzido a partir das 

hip6teses que descrevem o seu ambiente externo" [2]. 
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As teorias da concorr~ncia irnperfeita introduzern algurn realisrno 

na teoria da ernpresa, mas nao efectuam urna ruptura com a visao 

neoclassica. o que esta ern apreciaqao, e ainda o processo de 

forrnaqao de preqos e de afectaqao de recursos, resul tante de u:m 

comportamento rnaximizador dos lucros. 

Algurna discricionaridade cornportamental e conferida aa 

empresario que, alem de estar dotado de poder de rnercado, utiliza 

outras arrnas concorr~nciais: a publicidade, a diferenciaqao do 

produto, etc .. Mas, na sua essencia, a teoria da ernpresa rnantem-se 

dedutiva e aprioristica, no sentido em que o cornportamento do 

empresario pode ser deduzido das hip6teses que descrevem o tipo 

de rnercado ern que a empresa opera. 

0 rnercado de concorr~ncia rnonopolistica e, como o pr6prio nome 

sugere, uma situaqao hibrida das forrnas de rnercado que acabam de ser 

referidas. Nao e urn rnonop6lio puro, porque existern multiplas 
; .... 

ernpresas de pequena dimensao a concorrer no rnercado. Nao e urn 

rnercado concorrencial puro, porque o produto e diferenciado, o que 

confers as ernpresas uma situaqao de rnonop6lio ternporario. Com algurn 

poder sobre OS preqos 1 a curva de procura que lhe e dirigida e 

decrescente e a empresa, na condiqao Rmg=Cmg obtern lucros anorrnais. 

No longo prazo 1 OS lucros erosionam-se devido a deslocaqao desta 

curva para a esquerda, em resul tado do aparecirnento de novas 

"variedades" do produto no rnercado [ 3] . A recuperaqao dos lucros 

anorrnais e, porem, sempre possivel, com recurso a publicidade e a. 

introduqao de novos produtos. 

A problematica do equilibria da empresa e da industria domina 

as construqoes te6rias anteriores. Esta e ainda a problematica 

central na teoria do oligop6lio. · 56 que, o automatismo da conver

g~ncia para situaqoes de equilibria, aparece aqui relativizado pela 

interdepend~ncia comportamental das empresas. Com efei to, a 

concorr~ncia entre poucos origina problemas de interdepend~ncia,· 

conduzindo a equilibrios colusivos (carteis, lideranqa de preqos, 

etc.). Nenhuma firma pode (deve) agir no pressuposto de que as suas 

atitudes nao provocam reacqoes por parte das riva.is. 
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ROTHSCHILD [ 4] sugere mesmo que para compreendermos o oligo

p6lio precisamos de conhecer as regras da guerra. 0 postulado da 

interdepend~ncia permi te, em oligop6lio, uma valorizac;ao dos 

comportamentos estrategicos das empresas, como em nenhuma outra 

forma de mercado. Mas, conforme se admita esta ou aquela reacc;ao 

por parte do rival, assim se constroi uma ou outra teoria do 

oligop6lio. Ganha-se em realismo, o que se perde em generalidade, 

gerando-se a proliferac;ao de modelos, em conformidade com a 

heterogeneidade das hip6teses de acc;oes/reacc;oes entre as 

concorrentes [5]. A teoria da curva da procura quebrada de SWEEZY 

[6], inicialmente considerada um teoria geral do oligop6lio, apenas 

explica uma das caracterfsticas deste tipo de mercado - a estabili-

dade dos prec;os -, mas nada nos diz de substancialmente diferente 

sabre os mecanismos da sua formac;ao. 

A influencia da teoria do oligop6lio no estudo das FMN e 6bvia, 

como de resto se documenta em B.3. 0 fen6meno multinacional emerge 

em estruturas oligopolfsticas e resulta de rupturas nos equilfbrios 

oligopolfsticos nacionais. Mas, a teoria do oligop6lio, ainda que 

valorize a dimensao estrategica do comportamento das empresas, e 

ainda de natureza dedutiva, na medida em que os comportamentos sao 

estudados no quadro das relac;oes que se estabelecem entre rivais e 

deduzido das hip6teses relacionais. A grande firma oligopolfsta 

internacionaliza-se em-resposta aos estfmulos da· sua envolvente. 

Este enfoque predomina nas teorias das FMN que emanam da 

organizac;ao industrial. Vejamos como outros enfoques da teoria da 

empresa contribuiram de forma significativa para o estudo das FMN, 

fazendo da empresa o "locus" da analise. 

4.2 -A Controversia Marginalista. As Teorias ~Managerial" 

"Behavorista~ da Empresa 

e 

Nos anos 30 e 40, a teoria neoclassica da empresa foi sujeita a 

severas cri.ticas, no &mbito de uma polemica a que se convencionou 

chamar "controversia marginalista ~ [ 7] . As crfticas dirig-iram-se 

tanto as hip6teses com as regras de comportamento da empresa 

marginalista. A polemica resultou frutuosa dela emergindo as 
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teorias "managerial" e "behavcrista" da empreaa. 

0 objecto de estudo passou a ser rnais a firma e menos as 

relac;oes com o rnercado. T@m em comum a constatac;ao da insufici@n

cia explicativa da teoria rnarginalista mas, enquanto a teoria 

"managerial" continua a admitir· urn cornportamento de tipo 

"maximising", os "behavoristas" sugerem que, perante a incerteza do. 

mundo real, os comportamentos sao de tipo "satisfacing". 

o debate inicia-se com a publicac;ao das conclusoes de um 

trabalho levado a cabo por HALL e HITCH [ 8), junto das empresas, 

visando o estudo do seu comportamento. Conclui-se que os empresari

os desconhecem os principios marginalistas e fixam os prec;os de 

acordo com a regra do "full cost". Os empresarios nao det@m informa

c;ao relevante para a aplicac;ao da regra Rmg=Cmg. Ainda que a 

dominassem, como explicar a estabilidade dos prec;os, apesar das 

variac;oes de custos e da procura? A empresa nao visa a rnaximizac;ao 
-· do lucro de curto prazo, mas a sua maximizac;ao no longo prazo. Esta 

e atingida, nao por sucessivas iteracc;oes das curvas de custo e 

receita marginal, mas fixando urn prec;o que cubra os custos fixos e 

variaveis medios, associados a uma utilizac;ao normal dos equipamen-

Na mesma linha se inserem 

pela impossibilidade de 

tos e acrescidos de uma margem de lucro. 

as criticas de GORDON [ 9], que conclui 

aplicac;ao pratica do calculo marginalista. 

A replica nao se fez esperar, em defesa do marginalismo. 

FRIEDMAN [ 10 J defende que os criterios de validac;ao de uma teoria 

nao estao tanto no realismo das suas hip6teses como na generalidade 

das suas conclusoes. A teoria marginalista oferece conclusoes de 

grande validade. PENROSE [ll] e ALCHIAN [12], a luz dos principios 

darwinistas, sustentam que a longo prazo s6 sobrevivem os melhores e 

estes sao os que maximizam o lucro, condic;ao do seu crescimento. 

MACHLUP [13] refere que as criticas ao marginalismo laboram num mal 

entendido: a teoria da empresa e uma teoria dos mercados, construida 

para explicar a afectac;ao de recursos atraves do mecanisme dos 

prec;os, cumprindo bern este papel. 

Tal vez possamos concluir, com CYERT e HEDRICK [ 14] que "a 
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cont"roversia marginalista sobre a teoria da empresa surgiu a 

proposito de uma entidade que nao existe". 0 certo ~ que a 

controversia produziu frutos. Esta na origem das teorias 

"managerial" e "behavorista" da firma. 

4.2.1 - A Teoria "Managerial" da Empresa 

Na teoria neoclassica, empresario e gestor confundem-se na 

figura do empresario que dirige, de forma centralizada, os destines 

da empresa. Os objectives desta confundem-se com os seus pr6prios 

objectives, prosseguidos sem disfuncionalidades inerentes a din&mica 

interna da empresa, que e urn bloco de interesses coesos, satisfeitos 

pelo sistema de preqos dos factores de produqao. 

Na teoria "managerial", a empresa e uma coalisao de 

interesses, potencialmente conflituais, entre os individuos ou 

grupos que, direct a ou indirectamente, participam na vida da 

organizaqao - gestores, accionistas, trabalhadores, fornecedo

res, etc .. 

Um dos traqos mais not6rios da empresa moderna - a sociedade 

por acqoes - e a separaqao entre a propriedade e o controlo, tanto 

mais efectiva quanto mais dispersa a estrutura do capital. Esta 

separaqao confere ao gestor um papel central no processo de tomada 

de decisoes e na soluqao dos conflitos, resultantes da nao conver

g@ncia de interesses entre os membros da coalisao, no ambito 

integrador dos objectives da empresa. 

Em particular, a separaqao entre propriedade e controlo da 

empresa permi te aos gestores um afastamento do objective da 

maximizaqao do lucro, visando a maximizagao da sua propria fungao 

utilidade. Contudo, o maximo desta fungao de utilidade nao e livre. 

Um nivel minimo de lucros a realizar pela empresa e sempre neces

sario, como condigao de sobreviv@ncia e estabilidade de emprego dos 

pr6prios gestores. A observancia de urn nivel minimo de lucros e 
necessaria a uma politica de dividendos que satisfaqa os accionis-

-
tas, a manuten~ao das boas rela~oes com a banca, a execu~ao de novos 

investimentos, a preservagao/melhoria do valor das acgoes. Se estas 
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condi~oes nao sao satisfei tas, os gestores correm o risco de 

demissao mas, uma vez cumpridas, o seu poder discricionario permite

-lhes prosseguir objectives pr6prios. 

BAUMOL [15], MARRIS [ 16], WILLIAMSON, o. [ 17] e WILLIAMSON, J. 

[ 18] 1 deram COntribUtOS deCiSiVOS a teoria "managerial" da empreSao 

Trata-se, na opiniao de outros autores (19], de simples extensoes da 

teoria neoclassica da empresa, com novas argumentos na fun~ao 

objective, a maximizar com restri~oes. A satisfaqao da utilidade 

dos gestores exige sempre o respeito pela obtengao de um nivel 

minima de lucros 1 seja qual for o objective alternative proposto 

para a empresa. 

Passarnos a expor o modele de MARRIS [20] por considerarmos ser 

aquele que 1 respeitando o essencial dos contributes de outros 

autores, inspira directarnente o modele de RICHARDSON, virado para a 

fundamentaqao do processo de envolvimento internacional das 
:. ... 

empresas, e que analisaremos em 4.2.2.2. 

4.2.1.1- 0 modele de MARRIS 

Na tradi~ao "managerial", MARRIS admite a separaqao entre 

propriedade e controlo. Mas, ao contrario do que sugere BAUMOL, 

estando mui tos dos argument as das fun~oes de utilidade ( U) dos 

gestores (M)- salaries, poder, estatuto, seguran~a de emprego, etc.

e accionistas (0)- lucros, capital, output, quota de mercado, imagem 

publica, etc. - correlacionados com a mesma variavel (a dimensao 

[21]), e possivel fixar objectives para a empresa, que maximizem 

simult&nearnente as duas fungoes de utilidade. 

Segundo MARRIS , o crescimento da empresa e compativel com o 

interesse dos accionistas em geral, nao se justificando a distingao 

entre a taxa de crescimento da proc~ra (que maximiza UM) e a taxa 

de crescimento da oferta de capital (que maximiza u0 ): em equili

bria, sao equivalentes [22]. 

Nesta linha de argumentaqao, propee as fungoes UM = ~1 (gd).s 
e u0 = f 2 (gc) - em equilibria gd = gc = g"'max -, onde gd e a 

taxa de crescimento da procura de novas produtos da empresa, gc e a 
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taxa de crescimento do capital e s a restric;;:ao de seguranc;;:a de 

emprego dos . gestores. A empresa esta em equilibria quando g* - a 

taxa maxima de crescimento de equilibria - e atingida, verificando-

se, entao, a 

Na perspectiva de PENROSE [23], aqui adoptada, o crescimento da 

empresa encontra como principal restriqao a capacidade ~ 

disponibilidade das equipas de gestores. A efici~ncia e capacidade 

decisional nao pode ser aumentada pelo recrutamento de gestores 

individuais no mercado. Resulta de urn trabalho de equipa. 

o mesmo acontece com o departamento de I&D, cuja capacidade de 

lanc;;:amento de novas produtos e limitada no tempo. A par disto, os 

gestores t~m aversao ao risco, preferindo uma pol.itica financeira 

prudente, que nao ponha em causa a seguranqa de emprego, a adopc;;:ao 

de politicas ousadas de crescimento. A maior prud~ncia da politica 

finance ira reflete-se em tr~s indicadores financeiros - liquidez, 

endividamento, lucros nao distribuidos ( 24']-, cujo valor ponderado e 
subjectivamente fixado num unico par&metro a, denominado restri~ao 

de seguranc;a financeira. Este par&metro esta negativamente 

correlacionado com a seguranc;;:a de emprego dos gestores e, na medida 

em que o crescimento da empresa e fundamentalmente financiado pelos 

iucros nao distribuidos, limita igualmente a taxa de crescimento da 

oferta de capital da empresa (gel· 

A empresas move-se numa estrutura de mercado oligopol.istico 

(diferenciado), onde os prec;;:os sao fixados de forma colusiva [25]. 

Assume-se, igualmente, que os custos de produc;;:ao sao urn dado. 

Impl.icito no modele esta o principia da fixac;;:ao de prec;;:os segundo a 

regra do custo media - P = 'C + A + I&D + m -, onde P e o prec;;:o 

colusivo, C os custos medias de produc;;:ao, considerados urn dado, A as 

despesas de publicidade e outras despesas de vendas, I&D as despesas 

em investigac;;:ao e desenvolvimento e m a taxa media de lucro. 

Excluido o prec;;:o como variavel instrumental, a empresa tern ao 

seu alcance tr~s variaveis de politica: a , o valor da restric;;:ao 

financeira, subjectivamente determinado; d, a taxa de diversificac;;:ao 

da produc;;:ao da empresa ( 26] lanc;;:amento de novas produtos por 
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unidade de tempo; m, a taxa media de lucre [27] 

Assumido o crescimento por diversifica~ao[28] vern 

onde d tern urn significado ja conhecido e k e a taxa de sucesso no 

lan~amento de novos produtos, que depende de varies factores, a 

saber: k = B(d, P, A, I&D). 

Como m depende negativamente de A e I&D e P= P , 

** gd = f 1 (d,m) com { 
agdlad > 0 (mas decrescente) 

agdlam < 0 

A taxa de crescimento da procura esta, portanto, positivamente 

correlacionada com d mas 1 devido ao efeito PENROSE ( equipa de 

gestores e equipas de I&D e publicidade), cresce a taxas decrescen-

tes. Dado d, quanto menor for m, maier o nivel de actividade de 

I&D e A e 1 portanto 1 a taxa de sucesso de novas produtos, o mesmo e 
dizer, maier o crescimento da empresa. 

Se a principal fonte de financiamento do crescimento da empresa 

sao os lucros, cuja reten~ao pelos gestores esta implicita em a, 
entao: 

a = coef. de seguran~a financeira 

1r = nivel total de lucros 

A taxa de crescimento de capital da empresa [ 2 9] pode ser 

expressa nas variaveis instrumentais. Admitindo que 1r depende da 

taxa media de lucre e da eficiencia da empresa 1 reflectida no racio 

capital/produto 1 vern 

1f = f 3 (m , KIX) 

1f = f* 3 (m, d) 

A rela~ao entre 1r e 

on de K/X = 0(d) [30] 

com o1f ;am > 0 

d e inicialmente positival atinge urn 

maximo e depois decresce com o crescimento de d. 

S b t . . d f** - ( d) us ~tu~n o1r em g0 vern c = 2 [am, ], o que significa 

que a taxa de crescimento de capital e determinada por tr~s 

factores: - a politica financeira dos gestores 1 a taxa media de 

lucro e a taxa de diversifica~ao 
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A rela9ao entre gc e d nao ~ monctona. At~ ao nfvel de utiliza-

9ao optima dos recursos de gestae e de I&D, gc esta positivamente 

correlacionado com d. Mas, a partir daf, gc decresce com o aumento 

de d : decisoes ineficientes => queda de 1r => reduc;rao de recursos 

financeiros da empresa => queda de gc. Variac;roes de m induzem 

desloca9oes da curva gc = f** 2 [a(m,d)]. Quanto maiores as taxas de 

lucro - m1<m2 <m3 <m4 -, mais afastada da origem esta 

(Figura 4-I.B) . 

a curva ga 

Em resumo, o modelo de MARRIS apresenta a seguinte estrutura: 

gd = f** 
1 (d,m) equac;rao de crescimento da empresa 

gc = f** -
2 [a(m, d)]- equac;rao da oferta de capital 

11' = f* 
3 (m, d) - equac;rao do lucro 

a < a* restric;rao de seguranc;ra financeira 

gd = gc - condiqao de equilfbrio, 

sendo : a exogenamente determinado pela aversao dos gestores ao 

risco; 1r e determinado end6genamente; m e d sao variaveis 

g 

Figura 4:-I.B 
Curva de Cresclmento Equillbrado 

da Empresa 

d 

instrumentais. Em equilibrio, f** 1 (m,d) = f** 2 [a(m,d)J e a soluc;rao 

do modelo s6 pode ser atingida com a fixa9ao de um valor para m ou 

d. Dado a e fixado (subjectivamente) pelo gestor urn valor para uma 

das restantes variaveis de politica, a taxa de crescimento de 

equilibrio g* pode ser determinada. 
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A empresa esta em equilibria quando atinge o valor mais elevado 

da curva de crescimento equilibrado ABCD ( 31]: lugar geometrico do 

ponte de intercepc;rao das curvas gd e gc, fixado a e escolhidos 

pares ordenados (m*,d*) compativeis. Substituindo m* e d* na func;rao 

de lucre, determina-se o ~* requerido para financiar g*, nao sendo 

crescimento e lucre objectives competitivos. 

Em periodos longos, a politica financeira da empresa varia, nao 

sendo razoavel admitir a constancia de a. Urn aurnento (diminuiQao) de 

a, associado a uma politica financeira mais (menos) arriscada des 

gestores, ocorre se urn ou mais dos seus tr~s determinantes variam 

como segue: diminui ( aumenta) o racio da liquidez, aumenta 

( diminui) o racio de endi vidamento, aurnenta ( diminui) o racio dos 

lucros nao distribuidos. 

Aumentos ( diminuic;roes ) de a provocam deslocac;roes para cima 

(para baixo) da curva gc, fazendo subir (descer) a curva de 

crescimento equilibrado[32]. 

Par exemplo, um acrescimo de a des loca a curva ABCD para 
' I I I * 

A B C D e, dadas as curvas g d [ 3 3] , o novo maximo g e superior. 

Mais uma vez, este valor s6 e atingido se a=a *, is to e, se a 

restric;rao financeira assume a forma de igualdade. Perante variac;roes 

da politica financeira, se a>a* ou a<a*, lucre e crescimento podem 

ser conflituais. 

Em particular, se a politica financeira e muito prudente e a e 

fixado abaixo do 6ptimo, dado d, a nova curva de crescimento 

equilibrado resulta de intercepc;roes das curvas gd e gc corresponden

tes a val ores mais elevados de m. Como m esta posi tivamente 

relacionado com ~, ~ e g podem conflituar. 

Se OS gestores adoptam uma politica expansionista, fazendo 

reduzir o nivel de lucros, a empresa pode nao vir a ser capaz de 

satisfazer os seus compromissos, nomeadamente para com os accionis-

tas, estando em perigo a seguranc;ra de emprego dos gestores. Is to 
-

significa que a nao pode ultrapassar urn certo valor, determinado 

pelo minima de lucros exigid.o pelos accionistas. Se a soluc;rao do 
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modele conduz a urn nivel de 1T nao satisfat6rio, a deve ser 

reduzido, ate que a taxa de crescimento maxima obtenivel seja 

compativel com um nivel de lucre que satisfaga os accionistas. Em 

conformidade com BAUMOL, isto podera significar que os gestores 

visam rnaxirnizar a taxa de crescimento da empresa, sujeita a uma 

restrigao minima de lucros. 

4.2.1.2- A Teoria "Managerial" da Empresa e as FMN 

0 Modele de Richardson 

A teoria "managerial" da empresa visa o estudo da grande 

sociedade an6nima, no seio da qual os gestores desempenham um papel 

central, conduzindo os destines da empresa, frequentemente ao 

arrepio dos objectives dos accionistas: o crescimento da empresa 

faz-se, muitas vezes, ern prejuizo dos lucros de curta prazo. Qual o 

contribute desta teoria para o estudo das FMN, em particular, para a 

compreensao da din&mica do seu envolvimento externo? 

PENROSE [34] considera o IDE no quadro estrategico de 

crescimento da empresa. BROOKE e REMMERS [35], em consultas directas 

junto de responsaveis de FMN, tiveram oportunidade de constatar que 

a decisao de investir no estrangeiro e, muitas vezes, o resultado de 

pressoes exercidas par alguns gestores. Estala pressoes sao 

frequentes da parte dos responsaveis pelo departamento de exporta-

ANSOFF [ 36 J, na enumeragao que faz dos objectives da 

internacionalizagao, coloca: o crescimento da empresa a frente de 

outros objectives (lucre, carteira de titulos equilibrada, etc.) e 

considera que " ... um dos maiores obstaculos ao sucesso da interna

cionalizagao e, frequentemente, a falta de gestores qualificados" 

[ 3 7 J • Nos desenvolvimentos rnais recentes da teoria da organizagao 

industrial, a q1:J.alidade do "management" e uma dimensao importante da 

vantagem competitiva das FMN (38]. 

0 modele de RICHARDSON [ 39] inscreve-se no quadro da teoria 

"managerial" da empresa, combinando, na apreciagao das determinantes 

do IDE, as atitudes subjectivas dos gestores - evidenciadas par 

MARRIS - com factores puramente econ6micos. 
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As firmas avaliam as oportunidades de investimento, em cada 

mercado, na base de factores econ6micos, que afectam a rentabilidade 

des investimentos, e de factores subjectiyos, que reflectem a 

"prefer€mcia espacial" des gestores. Em consequ~ncia, iguais 

oportunidades de lucre, em diferentes mercados estrangeiros, nao sao 

apreciadas da mesma maneira pela empresa: - o conceito de "preferen

cia espacial" traduz a ideia de que uma empresa tern aversao ao 

desconhecido. Para investir num mercado, fisica e psicologicamente 

distante lingua, ideologia, sistema politico, leis, costumes, 

envolvente econ6mica, etc. -, exige urn "pr~mio", que deve ser 

suficientemente elevado para compensar a aversao ao risco por novas 

locais de investimento. 

Este grau de aversao ao risco, tamb~m chamado "taxa de prefe

r~ncia espacial", aumenta com a dist&ncia fisica e psicol6gica dos 

paises e traduz as considerac;oes subjectivas dos gestores na 

selecc;ao de novas ~oportunidade de investimento [ 4 0] • Quanta mais 

distante o novo mercado [41], maier a taxa de prefer~ncia espacial, 

pelos mercados onde a empresa ja esta implantada, e maier o pr~mio 

( rendimento/ lucre) exigido pel a empresa para romper a sua "inercia 

espacial". 

As novas oportunidades de novas investimento sao avaliadas 

atraves de uma expressao do tipo: 

on de 1f j e 0 lucre esperado de urn investimento potencial no 

mercado j, v e a variavel subjectiva que representa a prefer@ncia 

espacial des gestores, com 0 < v < 1, e uj e o lucre ajustado pela 

taxa de prefer@ncia espacial. 

A natureza subjectiva de v dificulta a sua quantificac;ao • 

Contudo, varies factores influenciam a ~ua variagao, como sejam: 

clima de investimento, informac;ao sabre o mercado, espectativas 

quanta ao seu crescimento, nlimero de FMN, rivais au nao, presentee 
-

no mercado, etc •. Todos estes factores afectam a prefer~ncia 

espacial, traduzindo-se as suas variac;oes em alterac;oes do valor de 
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v, crucial na decisao do IDE, ~esrno que o n1vel de 

investimento. 

rr. 
J aconselhe ao 

RICHARDSON cons idera que a ernpresa esta em condiqoes de 

determinar, numa base custo/benef1cio, a rentabilidade esperada do 

investirnento [42]: 

onde, R, C, P, C, Q t~rn o significado que tradicionalrnente lhes e 
atribuido na teoria da empresa e E significa "estrangeiro". 

Na linha de HYMER-KINDLEBERGER, admite-se que a empresa est a 
dotada de uma vantagem competitiva (diferenciaqao do produto, "know

how" tecnol6gico, pessoal treinado, recursos financeiros, marketing, 

etc.), que lhe permi te If furar" barreiras a entrada em terceiros 

rnercados e fixar um preQo, PE, que rnantenha as condiqoes de barreira 

pes-entrada, necessarias a preservaQao de lucros de rnonop6lio no 

longo prazo [43]. 

Ha urn preQo-lirnite PMIN' abaixo do qual 

investe, preferindo continuar a exportar, isto e: 

PE > PMIN , onde 

PMIN =-Pd + Cexp + T 

pd = cd + md [44] 

( 3) 

( 4) e 

a empresa nao 

com o seguinte significado: Pd sao os preQos domesticos; Cexp' os 

CUStos de exportaQaO; T as tarifas; Cd OS custos rnedios dornesticos; 

md a rnargem de lucro domestico. Substituindo (4) em (3) e (3) em (2) 

vern a expressao: rrj = (Cd + md + cexp + T - CE) QE , que integra as 

determinantes econ6micas da rentabilidade do IDE. 

Sendo a decisao de investimento afectada por factores 

subjectivos e factores econ6micos, em·que condiqoes decide a empresa 

implantar-se no estrangeiro ? Determinados os lucros esperados do 

IDE, rrj, os gestores corrigem-nos pela prefer~ncia espacial:Uj=nj, 

sendo os lucros esperados, depois de corrigidos, divididos pelo 

numere de unidades de recurses internes da empresa RI j afectos a 

cada investimente particular j, calculande assj.m a taxa de lucre 
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RICHARDSON prefere esta rnedida de rentabilidade, corn base no 

argumento de que os recursos internes especificos da ernpresa nao sao 

directarnente obteniveis no rnercado, sao escassos e t~m urn custo de 

oportunidade ( r*) , que deve ser o parcimetro de refer€tncia nas 

decisoes de investimento. Na linha de PENROSE e MARRIS, considera-se 

que a escassez destes recursos, ern especial o numero de equipas de 

"management", fixa limites ao crescimento da empresa, pelo que devem 

ser utilizados nos investimentos rnais rentaveis. Estes recursos sao 

urn activo irnaterial, do qual a empresa, pela sua utilizaqao plena, 

espera obter uma taxa de rernuneraqao: r* = u*/RI [45]. 

Ce 
p 

Figura 5-1. B 

Frontelra das Oportunldades de lnvestlmento 

u·vy 

Pt.uN 

Oe 

A decisao de investir assenta no seguinte processo de escolha: 

* * * * se rj > r (U > U ), o IDE e realizado; se rj < r (U < U ), o 

IDE nao e realizado. 

Sendo u = u * a fronteira das oportunidades de investimento, 

entao u* = ~v = [{PE - CE)QElv que pode ser definido no espaqo (CE, 

QE), ~azendo u*l/v = (PE- CE)QE => CE = PMIN- u*llv;QE e fixando 

PE = PMIN" Para CE = 0, obternos a intercepqao no eixo das 

quantidades u* l/v /PMIN - e, pelo sinal da primeira e segunda 

derivadas [46], ve-se que a curva cresce a taxas decrescentes. Dos 

desenvolvimentos anteriores, conclui-se que: IDE = tru*,v,PMIN'CEJ· 
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Tendo a fronteira das oportunidades de investirnento sido 

constru.ida no pressuposto da const!ncia de u*, v e de PE=PMIN' 

variac;oes desses valores afectarn, naturalrnente, o n.ivel de IDE, 

prestando-se o modele a urna analise rnuito interessante do impacto da 

variac;ao de urn conjunto de variaveis (quantitativas e qualitativas} 

sabre a decisao e o volume de IDE da ernpresa. 

Assim, per exernplo, variac;oes de u* [U* = f (RI; rivalidade)], 

que podem ocorrer por alterac;oes na dotac;ao des recursos espec.ificos 

da empresa, ou por reacqoes dos rivais, traduzem-se em variaqoes das 

oportunidades de investirnento. Estando u* negativamente correlacio

nado corn RI - como por exemplo "management", disponibilidades 

tecnol6gicas e financeiras etc. -, e de esperar que, por exemplo, 

uma reduc;ao ( aurnento) das equipas de gestores e outre pessoal 

qualificado, fac;a reduzir(aurnentar) o volume do IDE a realizar pela 

empresa. De igual modo, operac;oes bern sucedidas por parte dos 

rivais nalguns rnercados externos, podern levar a ernpresa a 

reconsiderar 0 custo de oportunidade des seus recursos, fixando urn 

* rna is baixo [ 4 7 ] • Os impact as destas variac;oes pod em r ser 

analisados, de forma sistematica, na Figura 5-I.B: 

- uma variac;ao positiva (negativa) * de U faz deslocar para a 

direita (esquerda) a fronteira das oportunidades de investi-

mente. Note-se que· variac;oes de u* alteram a intercepqao da 
-

fronteira com o eixo das quantidades (mas nao a sua inclina-

c;ao). A oportunidade eo rnontante do IDE estao negativamente 

correlacionado com u, mas positivamente correlacionado corn a 

disponibilidade de recursos, RI; 

- variac;oes de v afectam a intercepc;ao da fronteira de 

oportunidades de investimento (mas nao a sua inclinagao, ver 

nota [46]). 0 rnontante e as oportunidades de IDE da empresa, 

e o valor de v estao positivamente correlacionados. Aument as 

(dirninuigoes) de v, fazem deslocar a fronteira para a esquerda 

( dir.ei ta) . Uma elevada prefer~ncia espacial (reduzido valor 

de v) irnplica uma elevada aversao par novas rnercado, e vice-

versa. Dependendo v da apreciac;:ao subjectiv·a de urn conjunto 

de faCtOreS qUe afectam 0 Clirna de inVeStirnentO 1 facil S de 
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prever o sentido das implicaqoes sabre v, deco=rentes de 

variaqoes naqueles factores; 

- note-se que PE ( atraves de PMIN) afecta, tanto o valor da 

intercepqao, como a inclinaqao da fronteira das oportunidades 

de investimento. Por isso, o impacto das suas variaqoes sabre 

o montante e as oportunidades do IDE e grande. Lembremos que 

PMIN = Cd + md + Cexp + T; 

- urn aumento ( reduqao) de PMIN faz deslocar a curva para a 

esquerda ( direita) e aumenta ( reduz) a sua inclinaqao. Em 

consequ~ncia, a area de combinaqoes aceitaveis entre CE e QE 

aumenta (reduz). Note-se contudo que, para o investimento se 

realizar, deve verificar-se a condiqao PMIN > CE, o que nao 

implica que cd > CE, porquanto as tarifas' e OS custos de 

exportaqao entram na definiqao de PMIN [48]; 

- urn elevado nivel de T e de cexp podem ter uma import.!ncia 

significativa na anulaqao dos efeitos de uma forte prefer~ncia 
~. 

espacial: aumentando, fazem deslocar (atraves de PMIN) a curva 

da fronteira de oportunidades de investimento para a esquerda, 

por reduqao da intercepqao e aumento da inclinaqao; 

- por ultimo, consideremos os efeitos sabre o IDE decorrentes de 

variaqoes de CE. Urn aumento (r~duqao) de CE reduz (aumenta) 

a inclinaqao da curva, reduzindo ( aumentando) a area de 

oportunidade de investimento. 0 IDE e os custos de produqao 
-

no estrangeiro esta~ .negativamente correlacio~ados. 0 valor 

absolute de CE e tambem uma determinants importante do IDE, 

face a necessidade de verificaqao da condiqao CE < PMIN" Se 

os custos unitarios de produqao no exterior sao superiores 

ao preqo minima que a empresa pratica, o IDE nao se realiza. 

Ate aqui, analisarnos as potencialidades do modele no equaciona

mento do processo de decisao de IDE da empresa. o modele tambem se 

presta ao estudo da escolha entre exportaqao e IDE, como formas 

sequenciais de envolvimento externo (Figura 6-I.B). 

No quadro do pens amen to de RICHARDSON, e razoavel admi tir as 

exportaqoes como forma de envolvimento externo das empresas, previa 

ao IDE. As exportaqoes exigem menores recurs as e envol vern me nos 
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riscos do que a produgao deslocalizada. Digarnos que a actividade de 

exportagao tern urna prefer~ncia espacial rnais reduzida (maier valor 

de v) do que a produgao no exterior. Asswnindo a fronteira das 

possibilidade de investirnento como urn dado ( 49 J, a medida que as 

exportagoes crescern, perrnitindo a ernpresa urna quota de rnercado 

significativa, aquela pode decidir passar da exportaqao ao IDE. 

Adrnitarnos que as exportagoes se fazern ao prec:ro PMIN e que a 

ernpresa tern urna ideia razoavel sobre os custos rninirnos adrnissiveis 

da produc:rao no exterior (CMIN). No periodo 1, a ernpresa exporta E1 • 

A este nivel de vendas, ainda nao considera a hip6tese da produc:rao 

local: - o nivel de vendas e rnuito baixo, o conhecimento do mercado 

e inadequado, o ponto a', que traduz as condic:roes de custos/vendas 

no rnercado externo, esta acirna da fronteira das possibilidades de 

investirnento. No periodo 2, o rnercado cresceu e a ernpresa exporta 

Ce 
p 

:. .. Figura 6-I.B 
A Decisao Entre Exportar e lnvestlr 

b 

u: u· 

. 
~---------4----Ce 

~--r-----4~--c .. uN 

E2. .S6 se CE fosse inferior a b", a empresa poderia ser incitada a 

investir (SO]. No periodo 3, as exportaqoes crescern para E3 e ha urn 

con junto . de cornbinac:roes custos /vendas ao longo da curva CE que, a 

verificarem-se, podem conduzir a empresa a investir. Se as 

estirnativas de vendas da empresa para o periodo 4 sao 5 4 (dados CMIN 

e PMIN) ela investira no exterior, instalando uma ernpresa para 

produzir pelo menos OQ. Nestas condiqoes, continuara a eKportar 

Q54 • Alternativamente, a firma pode decidir produzir 5 4 e abastecer 

totalrnente o mercado com a produqao local. Qualquer nivel de 
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produgao entre Q e s4 exige uma oferta complementar de exporta~ao • 

4.2.2 -A Teoria "Behavorista" da Empresa e a E'MN: 

0 Contribute de AHARONI 

Relativamente a teoria neoclassica, a teoria 

. ·. •'<:\ ,/ ·.. . 

/ I 

\:- II<' :) 

"manageria-l" 

estabelece a separaqao entre a propriedade e o controlo, e explora a 

grau de discricionaridade dos gestores, na for.mulaqao de objectives 

para a empresa, mais consentaneos com a funqao de utilidade 

daqueles. Mas, na essencia, nao rompe com o principia da racionali-

' dade global. E certo que introduz alguns factores de subjectividade 

na conduta dos gestores, mas estes continuam fieis ao principia da 

maximizaqao de urn objective. 

A teoria "behavorista" [51] 

principia da racionalidade global. 

rompe, definitivamente, com o 

Concebe a empresa como uma 

organizagao complexa e multiobjectivos, uma coalisao de grupos com 
>. 

interesses conflituais [52]. Cada grupo prossegue o seu pr6prio 

con junto de obj·ectivos. Os trabalhadores vis am a obtengao de 

melhores salaries, condiqoes de trabalho, pensoes de reforma, etc. 

Os gestores pretendem remuneragoes elevadas, poder, prestigio, etc. 

Os accionistas querem lucros elevad~s, crescimento do capital e da 

quota de mercado da empresa. Cabe aos gestores, em ultima instancia, 

fixar os objectives da empresa [53] compatibilizando-os com os dos 

individuos e grupos, atraves de uma negociaqao per.manente. 

Os objectives assumem a forma de niveis ~ aspiraQao e, na sua 

prossecuqao, OS interessados tern comportamentos de tipo 

"satisficing", em oposiqao ao comportamento "maximising" da empresa 

marginalista e "managerial". Isto nao significa que tais comporta

mentos sejam destituidos de racionalidade. 56 que esta racionali-

dade nao e global, no sentido marginalista. Trata-se de uma 

racionalidade limitada [54]. Os individuos, os grupos e as 

organiza~oes tern uma capacidade limi tada para formular e resolver 

problemas complexes. A informaqao e escassa, tern custos elevados de 

obten~ao e tratamento, o tempo de decisao e restrito. A mente 

humana e ela pr6pria limitada, perante a complexidade dos problemas 
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e das situa<;:oes. Daf. que sejam adoptados comportamentos do tipo 

"satisficing" [55]. 

Em particular, os gestores, na formulac;ao dos objectives da 

empresa e no processo de compatibilizaqao destes com os dos grupos 

directamente envolvidos, em vez de examinarem e hierarquizarem todas 

as soluqoes possf.veis, equacionam apenas urn pequeno numero de 

alternativas e escolhem a melhor, dentro dos limites de tempo, 

informa<;:ao disponf.vel e capacidade de calculo disponf.veis. 

A autoridade dos gestores e mitigada e questionavel, cabendo

lhe, embora, um papel central na fixac;ao dos objectives da empresa 

e na resoluqao dos conflitos no interior da organizac;ao. Estes 

nunca estao totalmente resolvidos, porque os objectives dos 

indivf.duos, dos grupos e da empresa, variam no tempo. 

A mutabilidade reflecte as variaqoes nos nf.veis de aspiraqao 

dos grupos, em res·posta as conquistas anteriores' as mudanqas e 

espectativas de evoluqao da empresa e da sua envolvente. 0 

objective do estudo da empresa behavorista e, entao, o processo de 

tomada de decisao no interior 'da ernpresa, ou seja, a analise dos 

processes adaptativos de formaqao e mudan<;:a dos nf.veis de aspiraqao. 

Ao contrario do que seria de super, perante a escassez e 

recursos e a conflitualidade de interesses, a empresa "behavorista" 

nao vive em permanent~ in~tabilidade. 

estabilizaqao [56]. 

Esta dotada de mecanismos de 

Tal como na empresa marginalista e "managerial", a maier parte 

dos objectives dos individuos e grupos sao satisfeitos atraves de 

pagamentos monetarios: salaries e ordenados para os trabalhadores e 

gestores, dividendos para os accionistas, etc. Mas, os preqos dos 

factores de produqao nao sao, como sugerem os marginalistas, o 

unico mecanisme ao alcance dos gestores, para gerir a conflituali

dade de interesses. Os "side payments" e os "slack payments", a 

delega<;ao ~ autoridade e 0 caracter seguencial gg satisfa~ao s;lQ§, 

objectives, sao outros tantos mecanismos ao seu alcance para 

conduzirem, sem convulsoes, a vida da empresa. 
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Ern particular, os "slak payments" traduzern-se na remunerac;:ao 

dos factores de produc;:ao acima ou abaixo dos niveis de rnercado, ern 

func;:ao do ciclo de neg6cios, desernpenhando, assim, uma func;:ao 

estabilizadora. Quando os neg6cios estao florescentes, os "slack 

payments" aumentam, absorvendo uma parte dos lucros que, sendo rnuito 

elevados, poderiarn criar espectativas crescentes nos niveis de 

aspirac;:ao [57]. Em periodos de con juntura depress iva, reduzem, 

produzindo efeito de sinal contrario. 

Os "side payments" sao aplicac;:oes dos recursos da empresa que 

visam compromissos conjunturais com certos grupos no seu interior: a 

equipa de I&D que exige melhores condic;:oes de trabalho e urn 

orqamento mais substancial; o departamento de vendas que nao quer 

fazer perigar o sucesso de uma campanha publicitaria por escassez 

de recursos, etc. . Tambem eles, pela sua natureza, podem gerar 

efeitos estabilizadores na vida da empresa. 

-· Na resoluc;:ao dos conflitos, os gestores dao uma atenc;:ao 

sequencial as aspirac;:oes dos varies grupos. Atribuem prioridades, 

satisfazendo primeiro as que, em funqao da dinamica dos varies 

departamentos e do envolvente da empresa, lhes parecem mais 

importantes. Se o competidor lanqa urn novo produto, ou uma grande 

campanha publicitaria, afectam rnais fundos ao departamento de 

vendas, atribuindo uma prioridade rnenor as aspirac;:oes de outros 
-

departamentos. · Se e ·necessaria uma renovac;:ao do processo de 

produqao, dao prioridade ao departamento de produc;:ao e seus niveis 

de aspirac;:ao, etc .• 

A descentralizac;:ao do processo de decisao, resultants da 

organizac;:ao da empresa em departamentos e secqoes e da afectac;:ao de 

urn orqamento a cada uma de las, e igualmente autocorrecti vo e 

estabilizador. 0 orc;:amento global e disputado pelos responsaveis 

de cada departamento e secqao, que apresentam projectos em func;:ao 

da sua capacidade negocial, dos resultados do passado e sua relaqao 

com os objectives fixados para a empresa. 

Na apreciac;:ao de urn projecto particular, os gestores adoptam 

uma atitude de racionalidade limitada. Ha fundos para realizaqao do 
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projecto? Este melhora a situaqao existente? Se os dois criterios 

sao satisfeitos, os gestores podem aprovar o projecto, nao cuidando 

de saber se ha outras soluqoes alternativas superiores a proposta. 

Afectos os orqamentos, cada responsavel de departamento ou secc;:ao 

tern urn razoavel poder discricionario na aplicac;:ao dos fundos, mas o 

respeito por certas regras, e a delegaqao de poderes a niveis mais 

baixos, reduzem o grau de discricionaridade. 

Ao longo do tempo, a empresa constroi a sua hist6ria e, rnedidas 

que falharam no passado, dificilrnente voltam a ser adoptadas. 

Periodicamente, o balanc;:o dos resultados de cada departamento e 

secqao e realizado e os gestores utilizam-nos como instrurnentos de 

controlo. A empresa funciona, portanto, como urn sistema racional 

adaptativo. 

CYERT e MARCH ilustram o processo de tomada de decisao no caso 

de uma empresa oligopolistica. Fixada a reacc;:ao do competidor, 
:.. 

estimada a procura e os custos da empresa, especificam-se os seus 

objectives [58] e os niveis de aspiraqao dos grupos. Em seguida, 

estimam-se as variaveis relevantes. Se os objectives sao 

satisfeitos, a empresa adopta a soluc;:ao. Se nao sao satisfeitos, e 
reavaliado o nivel de custos, o que envolve cortes nos "slack e side 

payments" e outros pagamentos. .A nova soluqao, com contracqao de 

custos, conduzindo aos lucros fixados, e adoptada. Nao sendo 

adoptada, reexamina-se o nivel da procura, procedendo-sa a 

ajustamentos ascend~ntes do nivel inicial (mais publicidade, rnelhor 

pesquisa de mercado, etc.) • Se ajustados os custos e o nivel de 

procura, os lucros fixados sao obtidos, a soluqao e adoptada; case 

contrario, a empresa reajusta, no sentido descendents, todos os 

niveis de aspiraqao. 

0 processo de tomada de decisao ~' portanto, sequencial. Se a 

primeira soluqao encontrada e satisfat6ria, a pesquisa interrompe

se, nao sendo ensaiadas outras alternativas. 

Os processes de tomada de decisao conducentes a uma ini~iativa 

de I.DE sao anal is ados por AHARONI (59 J, na rnelhor tradiqao 

"behavorista". A decisao de IDE de uma empresa e urn processo social 
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complexo, que envolve uma estrutura complicada de atitudes, opinioes 

e de rela9oes interpessoais, no interior e no exterior da empresa, 

assim como mudan9as nestas atitudes, opinioes e rela9oes. o 
mecanisme decisional contem, igualmente, na opiniao do autor, 

elementos e comportamentos individuais e organizacionais, influen

ciados pelo passado e pela percep9ao do presente e do futuro. 

0 papel do lider da empresa e secundarizado na modela9ao do 

comportamento geral da organiza9ao. 

decisoes conducente ao IDE e composto 

0 processo de tornada de 

por urn grande nftrnero de 

decisoes intermedias, postas em pratica por diferentes pessoas, em 

diferentes mementos. AHARONI distingue quatro grandee etapas: a 

decisao de olhar para o exterior; a investiga9ao das oportunidades 

de implanta9ao; a decisao efectiva de deslocaliza9ao; a continua9ao 

e a repeti9ao dos investimentos no exterior, cada urna cornportando 

varias fases. 

:. . .. 

Na primeira etapa, os dirigentes ou coliga9ao no poder nao 

tern, a priori, razoes para se implantar alern fronteiras. For9as 

iniciais e auxiliares podem, contudo, conduzir a tomadas de 

consciencia sobre os mercados externos. As forc;as iniciais podem 

respeitar a atrac9ao de urn·gestor pelo exterior, ao aparecimento de 

propostas externas dirigidas a empresa' ao receio de perder urna 

oportunidade de mercado, ao impulse de imita9ao de empresas rivais, 

a forte concorrencia do exterior sobre o pr6prio rnercado. As forc;as 

auxiliares compreendem, por outre lade, a vontade de utilizar 

velhos equipamentos, o desejo de rentabilizar conhecimentos 

tecnicos, a cria9ao de uma unidade de componentes, a necessidade 

de conservar rela96es com urn mercado momentanearnente perdido, 

investindo nurn pais limitrofe, etc. 

Tomada a decisao de considerar as oportunidades de neg6cio no 

estrangeiro, acciona-se urn mecanisme de investiga9ao. A segunda 

etapa cornporta tres fases: recolha de dados gerais que ajudam a 
forma9ao de uma opiniao global sobre a viabilidade do projecto. A 

partir de estat1sticas e informagoes multiplas, o risco, o mercado e 

as pr6prias capacidades da empresa sao avaliadas. Faz-se urna 
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selecc;ao dos paises potenciais de irnplantac;ao; a investigac;ao no 

terre no perrnite aprofundar 0 conhecimento de diferentes 

possibilidades. Urna equip a de ges tares inquire, no local, e 

contacta corn representantes locais; a apresentac;ao e discussao dos 

resultados da investigac;ao tern lugar no seio da ernpresa. 

No final, urn relat6rio elaborado pelos inquiridores e subrnetido. 

ao escalao hierarquico superior. Urn segundo docurnento de sintese e 
proposto para discussao ao nivel rnais elevado da hierarquia. Estes 

relat6rios incluern julgarnentos objectives e apreciac;oes subjectivas 

sabre as oportunidades de investir. 

Na terceira fase, esta ern apreciac;ao a decisao final de 

inves tirnento que emerge, nurn dado momenta, como o resul tado 

cumulative de todos os aetas efectuados pelo conjunto de pessoas 

envolvidas e interessadas no processo. Ha a considerar, por um lado, 

os envolvirnentos de tipo condicional, ligado as autorizac;oes 
:. . .. 

necessarias e exteriores a empresa ( bancos, governo, etc. ) ; por 

outre, o envol vimento defini ti vo, que pode traduzir-se pel a 

assinatura de urn contracto ou pela decisao de nao investimento. 

A deslocalizac;ao inicial exerce um duplo efeito sobre a 

empresa: serve de aprendizagern para implantac;oes futuras, 

influencia a estrutura organizativa da pr6pria empresa, que se torna 

progressivamente: multinacional e tende a adoptar urna es-trategia 

rnundial. 

Estes elementos - aprendizagem e transformac;ao da organizac;ao -

permitem, em oportunidades futuras, acelerar o processo de tomada de 

decisao. Ao longo deste process a, intervem duas forc;as ccntrarias. 

A primeira corresponds a urna escolha binaria: em cada fase, o 

projecto e aceite ou rejeitado; a segunda, rnais cornplexa, traduz o 

envolvimento progressive da empresa. ·A medida que o projecto passa 

os diferentes estagios, a empresa envolve-se, progressivamente, nurna 

soluc;ao final, tanto ao nivel da utilizac;ao dos seus pr6prios 

recursos, como perante os interventores externos. Torna-ee, por 

isso, cada vez mais dificil voltar atras. Uma especie de cunha actua 

a partir de certo nivel de avanc;o da investigac;ao. 
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Esta abordagem do processo decisional, que tern por tras de si 

uma concepqao de empresa "behavorista", e rnuito orientada para o 

estudo de cases, tal como de resto a metodologia decisional de CYERT 

e MARCH. Com a sua experiencia no estudo de casas, AHARONI concluiu 

que o comportamento das empresas e conflitual com a hip6tese do 

maximo lucre, embora seja consistente com a hip6tese anterior, 

sujeita a restriqoes. Estas sao, porem, cada vez menos operativas, 

a medida que a empresa avanqa no seu processo de aprendizagem sabre 

o exterior. Com efeito, admitindo que, com a frequencia do 

processo sequencial de decisao, enquanto mecanisme de tentativa e 

erro, se aprende com a experiencia, no longo prazo, o objective do 

lucre maximo pede nao estar questionado. 

4. 3 - Mercados e Hierarquias: Internalizaqao versus 

Internacionalizaqao 

4.3.1 - Os Fundamentos da Teoria da Internalizaqao 

Contribute decisive para a compreensao do fen6meno multinacio

nal e dado pela linha de investigaqao que estuda a empresa e o seu 

crescimento, como alternativa ao proprio mercado. Nas teorias 

anteriores, o obje~to de estudo existe ~ griori, visando-se a 

determinaqao do equilibria da empresa e do mercado, em obediencia 

a uma racionalidade global ou limitada. Mas, porque e que a empresa 

existe? 0 que. determina o seu crescimento? A compreensao destas 

questoes e fundamental ao-entendimento do fen6meno multinacional. 

A teoria econ6mica atribui meritos inigualaveis ao mercado, na 

organizaqao da produqao. Em concorrencia perfeita, os movimentos de 

preqos contem a informaqao necessaria para as agentes econ6micos 

fundamentarem as suas decisoes. A oferta adapta-se a procura e a 

produqao ao consume, per processes automaticos. 0 sistema econ6mico 

funciona por si mesmo, graqas ao papal coordenador das variaqoes des 

preqos. 

COASE [ 60] muda o enfoque de estudo da teoria da firma, ao 

interrogar-se sobre a razao de ser das empresas, enquanto ilhas de 

poder consciente, no oceano de cooperaqao inconsciente que e o 
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rnercado. " ... fora da ernpresa, os rnovirnentos de prec;os dirigern a 

produc;ao, coordenada atraves de urna aerie de transacc;oes rnercantis. 

Dentro da ernpresa, as transacc;oes de rnercado sao elirninadas e a 

cornplicada estrutura de transac;oes rnercantis e substituida pelo 

empresario coordenador, que dirige a produc;ao". Nesta prespectiva, 

" ... o caracter distintivo da ernpresa e precisamente o de se 

substituir ao sistema de prec;os". Empresas e rnercado sao, portanto, 

formas alternativas de organizac;ao da produqao, pelo que importa 

perceber porque e que, em certas circunstancias, a coordenac;ao da 

produqao e obra do sistema de prec;os e, noutras, cabe ao empre

sario. 

MAURICE DOBB [61] considera que a empresa e o resultado de uma 

complexidade crescente da divisao do trabalho, desempenhando em 

relac;ao a ela o papel de forc;a integradora. COASE objecta que essa 

forc;a integradora ja existe no rnercado, pelo que o que resta 

explicar e porque uma (o empresario) substitui a outra (o sistema de 

preqos). KNIGHT (62] vena incerteza o fundamento para a existencia 

da empresa. "Quando a incerteza esta presente e a funqao de decidir 

o que se vai produzir precede a decisao de executar, a organizaqao 

interna dos grupos produtivos ja nao e uma questao indiferente ou um 

detalhe rnecanico. A centralizaqao da funqao de decidir e regular e 
imperativa, sendo inevitavel um processo de cefalizac;ao ••. ". Isto 

significa que, perant• a incerteza, ha que prever as necessidades 

futuras, papel que cabe -a indivfdUOS particularmente dotados, OS 

empresarios, que assumem riscos e sao compensados por um lucre. 

Na rnesma linha, COASE contra-argumenta que os indi viduos 

vocacionados para func;roes de coordenaqao e previsao as poderia.1n 

executar, sem se substi tuirem ao rnercado, vendendo nele os seus 

serviqos. A principal razao, pela qual resulta rentavel a criaqao 

de uma empresa, tern a ver com a exis"tencia de custos de utilizaqao 

do mecanisme de prec;os, evitaveis ou reduziveis, se a coordenac;ao 

se fizer no seu interior [63]. A existencia de empresas deve-se ao 

facto destas, relativamente ao mercado, enquanto formas alte&nativas 

de organizaqao da produqao, permitirem economizar em custos de 

transacc;ao. 
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A economia de custos de transac9io tern limites. Reduzindo a 

empresa os custos de produ9ao, ao economizar em custos de transac-

9io, porque continuam a existir transa9oes mercantfs? As transaqoes 

no interior da empresa tambem geram custos, crescentes com o seu 

volume. 0 crescimento da empresa, enquanto processo de transferen

cia (integra9io) de transaqoes do rnercado para o interior da firma, 

far-se-a ate ao ponte em que " ... os custos de organizar mais uma· 

transac9ao dentro da mesma sejam iguais aos custos de a levar a cabo 

no mercado ou noutra empresa" [ 64] • A perda de eficiencia de uma 

empresa em relaqao ao mercado, ou em relaqao a outra empresa, pede 

ser devida, segundo COASE, ao "rendimento decrescente do empresa

rio", expressao do aumento dos custos de organizaqao e de erros de 

decisao, ao elevar-se a frequencia das transacqoes. 

As barreiras ao crescimento da empresa nao sao intranspon1veis. 

Todas as inovaqoes que melhorem as tecnicas directivas tandem a 

viabilizar o aumento dimensional da empresa 1 por economizarem em 

custos de transac9ao. De res to 1 em mercados perfei tamente 

concorrenciais, o sistema de preqos contem toda a informaqao 

necessaria as decisoes econ6micas - os custos de transacqao sao 

nulos -, sendo mais eficiente do que as formas hierarquicas de 

. produqao [ 65] . 

Ao trabalho pioneiro de COASE 1 outros se sucederam 1 erigindo o 
-· 

que se convencionou chamar teoria da internalizaqao da empresa 1 ou 

economia dos custos de transacqao que, integrando tambem alguns dos 

contributes das teorias "managerial e "behavoristas" visa a 

fundamentaqao da superioridade relativa da empresa {e os seus 

limites) sabre o mercado, na organizaqao da produqao. 

Para ALCHIEN e DEMSETZ [ 6 6] 1 a vantagem da firma sabre o 

mercado reside na natureza das relaqoes contratuais que se 

estabelecem entre os detentores de inputs. A empresa emerge se for 

possfvel a uma equipa manter urn nfvel de produtividade superior ao 

que decorreria de uma contrataqao mercantil diaria dos factores da 
-

produqao; se for via vel estimar essa produtividade marginal, 

especificando e observando o comportamento dos factores. 
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A verifica9ao simultanea das duas condi~oes anteriores conduz a 

urna rela9ao contratual de inputs, a que se chama ernpresa, 

caracterizada por: i) uma produ9ao con junta de inputs; ii) vAries 

detentores de inputs; iii) urn parceiro cornum a todos os contratos; 

iv) que tern o direito de negociar qualquer contrato, independents

mente dos contratos com os outros titulares de inputs; v) que tern urn 

poder discricionario residual; vi) e o direito de vender o seu 

estatuto contratual residual. 

0 merito do contribute de ALCHIEN e DEMSETZ reside no enfase 

dado as vantagens da contratualidade das transac9oes que se operam 

no interior da empresa, relati vamente as realizadas no rnercado, 

dada a posi9ao previlegiada do ernpresArio nas relagoes contratuais e 

nos circuitos de informagao. "Ern consequencia do fluxo de informa9ao 

para a parte central do contra to ( o empregador) , a firma ganha 

caracteristicas de ·urn mercado eficiente, em que a informagao sabre 

urn ample conjunto de factores especificos fica disponivel de forma 

menos onerosa. Melhores combina9oes e novas utilizagoes dos 

recursos, consentidas ao empresario pela natureza da relagao 

contratual, podem ser obtidas ·de forma mais eficiente do que as 

obtidas atraves do mercado." [67]. 

WILLIAMSON [ 68), nurna 16gica de argurnentagao que contempla 

simultaneamente factores a!Dbientais e factores hurnanos, apresenta 

assim as vantagens e limit~~ da empresa sabre o mercado: 

- o mercado e a empresa sao instrurnentos alternatives para levar 

a cabo urn conjunto interdependente de transac9oes; 

- a opgao entre mercado e empresa depende da sua eficiencia 

relativa; 

- o custo de elaborar e de executar contratos complexes, 

relatives as transacgoes que se realizam no mercado, varia, 

por urn lado, com as caracteristicas hurnanas dos dec is ores 

envolvidos na transac9ao (factores hurnanos) e, por outre, com 

as propriedades objectivas do mercado (factores ambientais); 

- os factores (humanos e ambientais) que contribuem para a 

explicagao da ineficiencia relativa dos mercados, manifes-
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tando-se 1 embora 1 sob diferentes formas no interior da 

empresa, contribuem tambem para a explicaqao da ineficiencia 

organizativa desta. 

0 quadro opcional basico entre mercados e hierarquias reside, 

portanto, na seguinte proposiqao: '' Se a estrutura de mercado importa 

a eficacia das transacqoes mercantis, a estrutura interna da empresa 

import a a eficacia da sua organizaqao [ ••• ] En tao, a firma como 

unidade de produqao na teoria neoclassica, ha que contrapor a firma 

como estrutura de governo, na teoria dos custos de transacqao [ ••• ] 

A transacqao, em vez do produto, deve ser a unidade basica de 

analise, para o estudo das formas alternativas da organizaqao da 

produqao" [69]. 

Para WILLIAMSON, contratos 

I 

complexes e contingentes sao mais 

onerosos, do ponte de vista da sua concepqao, execuqao e cumprimen

to, quando realizados pelo mercado, do que no seio de uma organiza

qao, devido a incerteza e a racionalidade limitada dos contratantes. 

Em con junto 1 factores humanos e ambientais podem conduzir os 

contratantes a comportamentos oportunistas. Com o argumento da 

racionalidade limitada, pertenqa da escola "behavorista", pretende 

significar-se que " .•• a capacidade da mente humana para for.mular e 

resolver problemas complexes e muito pequena, quando comparada com a 

dimensao dos problemas cuja resoluqao e requerida na vida real". o 
oportunismo dos contratantes depende da frequencia das operaqoes 

contratuais (o mesmo e dizer, do tipo de mercados). Tern tambem a 

ver com " ... a fal ta de candura ou honestidade nas transacqoes, 

integrando a prossecuqao de interesses pr6prios, ou seja, " ••• com a 

natureza humana tal como a conhecemos". As inclinaqoes oportunistas 

sao tanto maiores, quanta menos frequentes (menos competitivas) 

forem as transacqoes. 

Os factores humanos (racionalidade limitada e oportunismo) 

interactuam com os fact ores ambientais ( incerteza e frequencia) , 

produzindo impactos ~ informa~ao. Trata-se de situaqoes em que os 

sinais de mercado falham nas sua funqoes, sendo substituidos por uma 

soluqao hierarquica e administrativa. 
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0 autor resume assim as vantagens da solu~ao hierarquica sabre 

o mercado ( 70): em circunstancias em que contratos complexes e 

contingentes sao arriscados au impraticaveis, a organiza~ao interna 

facilita processes de decisao adaptativos e sequenciais, em ordem a 

economizar em racionalidade limitada; perante rela~c5es de troca -

presentes ou futuras - pouco frequentes, a organiza~ao atenua o 

oportunismo; expectativas convergentes sao promovidas, o que reduz a 

incerteza; as condi~oes de impacto de informa~ao sao mais facilmente 

ultrapassaveis e, quando surgem, a possibilidade de darem origem a 

comportamentos estrategicos (oportunistas) e menor; em regra, e 
obtida urna atmosfera relacional mais sofisticada. 

Import a real~ar, com e fei to par WILLIAMSON [ 71] , que a 

verifica~ao simultanea da racionalidade limitada e do oportunismo 

nao conduz, necessariamente, a internaliza~ao das transac~c5es. 

Tude depende do nivel de concorrencia (frequencias das transac~c5es) 

dos mercados, onde ~. · se operam as transac~c5es, e do tipo de actives 

transaccionados. 

Os atributos das transac~c5es com especial interesse para a 

economia das organiza~oes sao: a freguencia com que sao executadas, 

a incerteza a que estao sujeitas, e a especificidade .dQ.§. actives 

transaccionados. Se as actives nao sao especificos para as partes 

contratantes 1 a eficacia contratual do mercado e superior a da 

empresa. Se os actives sao .semi-especificos, a transac~ao mercantil 

exige, em regra, contratos bilaterais au 

organiza~ao interna.substituira o mercado, 

caracter muito especifico para a empresa [72). 

obrigacionais. A 

se o activo tern um 

0 que acaba de ser exposto traduz o essencial da teoria da 

empresa do ponte de vista da analise transaccional, au da economia 

dos custos de transac~ao. Para terminar 1 e antes de analisar as 

implica~oes desta abordagem para a teoria das FMN, importa real~ar, 

como o faz COASE no seu trabalho pioneiro, que WILLIAMSON considera 

que [73]:ampliando o modele da firma como organiza~ao de pr9du~ao, 

par forma a incluir 1 tambem, o conceito de firma como estrutura de 

governa~ao; e estudando a firma e o mercado como estruturas 
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alternativas, se evita a visao unilateral e err6nea de que as 

inovac;:oes organizativas tern prop6sitos anticornpetitivos, ignorando 

que aquelas inovac;:oes podern ser concebidas para econornizar ern custos 

de transacc;:ao. 

' E a esta luz que WILLIAMSON interpreta o contribute de CHANDLER 

sabre a evoluc;:ao das forrnas de organizac;ao da ernpresa nos ultirnos 

150 anos [74]. Para ele, a grande ernpresa nao e inconsistente como 

principia neoclassico do II lucro maximo", apenas o encara de um 

angulo diferente. 

4.3.2 - Internalizac;:ao versus Internacionalizac;ao das 

Ernpresas 

Na teoria dos custos de transacc;:ao, a empresa e o seu 

crescimento resul tam de uma progress iva internalizac;:ao das 

transacc;:oes que, na ausencia de falhas ~ rnercado, seriam realizadas 

pelo rnercado. Nos. anos 70 e 80, a generalizac;:ao deste ponto de 

vista .no estudo das FMN culrninou na chamada teoria gg. internali-

za<;ao. 0 ponto de partida e a conceptualizac;:ao da FMN como 

organizac;:ao que internaliza transacc;:oes, que poderiarn operar-se no 

rnercado internacional, se este fosse transparente e competitive. 

Nwn universe conforrne aos pressupostos das teorias tradicionais 

do comercio, nao ha lugar para as FMN. A circulac;:ao de bens finais 

opera-se sern custos de transacc;:ao, conduzindo a igualdade dos prec;:os 

internacionais dos bens e dos factores de produc;:ao. A livre 

de bens finais e urn sucedaneo da livre circulac;:ao de 

factores. No mundo real, contudo, existern irnperfeic;:oes de mercados, 

e as FMN sao a resposta a essas imperfeic;:oes. 

As imperfeic;oes de mercado sao, como vimos no ponto B-3.1, o 

ponto de partida da teoria da vantagem espec.ifica/monopolistica das 

FMN. Mas, como referem DUNNING e RUGMAN [75], a visao de HYMER nao 

leva as conclusoes da teoria da internacionalizac;ao. 0 pensamento 

de HYMER 11 
••• focaliza, sobretudo, a capacidade das FMN para 

utilizar barreiras a entrada e outros tipos de poderes monopolis-

ticos que conduzem a internalizac;ao dos mercados." [76]. ' . E ma~s uma 
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teoria da concorrencia oligopolistica aplicada as FMN, e menos urna 

teoria da internalizac;;:ao 

apreciac;;:ao sao mais 

da 

OS 

empresa, porquanto, o que esta 

prop6sitos anticornpetitivos 

em 

da 

internacionalizac;;:ao do que os seus efei tos sabre a eficiencia, ou 

seja, as economias de transacc;;:ao. 

Esta dualidade e referida em WILLIAMSON [ 77] e TEECE [ 78] ~ 

RUGMAN acentua que " .•. excepto numa breve discus sao sobre a escolha 

entre IDE e venda de licengas, HYMER nao examina os <govern cost of 

contractivity>" [79]. WILLIAMSON [80] evidencia, citando HYMER, que 

"o IDE permite as empresas transferir capital, tecnologia, 

capacidade organizacional, de um pais para outro. Mas e tambem urn 

instrumento para restringir a competigao entre empresas de 

diferentes nag6es". E continua, questionando: " •.. e dtil perguntar 

se o caracter predominante do investimento das FMN, em ter.mos da sua 

distribuigao entre inddstrias, e mais consistente com os 

prop6sitos de eficiencia [ •.. ] ou com a estreita hip6tese oligopo

listica. A·doptando uma orientagao de custos de transacgao, 

constacta-se que o padrao observado de IDE e mais consistente com a 

parte da eficiencia da explicagao dual de HYMER." TEECE [81] realga 

os perigos potenciais da acentuagao da vertente anticompetitiva da 

teoria de HYMER sabre as politicas de IDE dos diferentes paises. 

Melhoremos a percepgao das relag6es entre a teoria da 

internalizagao e o fen6meno multinacional, comegando por recordar as 

vias alternativas de envolvimento externo das empresas: exportagao, 

venda de licengas e IDE. 

Na ausencia de imperfeig6es no mercado internacional de bens 

finais, as empresas permanecem uninacionais e o abastecimento de 

terceiros mercados , dada a imobilidade internacional de factores , 

faz-se pela via das exportag6es. 0 apastecimento daqueles mercados 

pode resultar da produgao local, com recurso a factores de produgao 

importados, se os impedimentos a circulagao de mercadorias forem 

inferiores aos da mobilidade dos factores necessaries a sua 

produgao. 

Cabe as teorias do comercio fundamentar as determinantes da 
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troca, s6 que, nos seus pressupostos te6ricos, os parceiros em 

present;a nao sao explicitamente as empresas, mas os paises, com 

fundamento na existencia de uma qualquer vantagem comparativa, 

comum a todas elas. A considerat;ao da firma como agente central 

das trocas internacionais exige, tambem, uma explicit at; ao do 

conceito de vantagem competitiva. 

Por regra, as vantagens competitivas das empresas relevam das 

caracteristicas intrinsecas dos paises a que pertencem. Ou seja, o 

comum e que as vantagens competitivas das empresas sejam a expressao 

microecon6mica da vantagem comparativa macroecon6mica do seu pais de 

origem. Mas, como sugere CASSON [ 8 2] ' 0 conceito de vantagem e 

relative: se alguem tern uma vantagem, e importante especificar em 

relat;ao a quem. Quando uma empresa goza de uma vantagem competi-

tiva, ha que distinguir se essa vantagem e em relaqao a todas as 

outras empresas, nacionais e estrangeiras, ou apenas relativamente 

as empresas de tereeiros paises. Neste ultimo caso, e ad.missivel 

pensar as vantagens competitivas das empresas em consonancia com as 

vantagena comparativas do pais: uma e outra sao a mesma coisa. No 

primeiro caso, trata-se de uma excepqao a regra uma empresa 

isolada consegue munir-se de uma vantagem competitiva num 

ambiente macroecon6mico desfavoravel -, ou de estruturas de mercado 

em que as empresas sao unidades diferenciadas. 

As teorias tradicionais do comercio pensam as vantagens 

competitivas das empresas em consonancia com as vantagens comparati-

vas dos paises. Dai a exclusao de referencias explicitas as 

empresas como agentes de comercio. Estas dissolvem-se no universe 

do mercado da concorrencia perfeita em que operam. 0 mercado da 

concorrencia perfei ta, sendo urn born referencial te6rico, e tambem 

urna ficqao. "[ .•• ] hoje em dia ha urn nlimero crescente de estudos que 

reconhecem que os bens e serviqos se vendern em mercados imperfeitos 

e, por regra, s e produzem em condiqoes de rendimentos decrescentes" 

[83]. Este reconhecimento empf.rico tern ja a sua traduqao em modelos 

te6ricos de cornercio internacional, nurn quadro de concoFrencia 

imperfeita (84]. Neste tipo de estruturas, o universe das empresas 

nao e homogeneo, nem a empresa representativa e soluvel no mercado. 
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0 que verdadeirarnente caracteriza estas estruturas de rnercado ~ o 

facto das ernpresas, na sua 16gica cornpetitiva, buscarern e protegerern 

elementos de diferenciaqao, consubstanciados nurna qualquer vantagem 

especifica/rnonopolistica, tanto ern relaqao as suas cong~neres 

nacionais, como aos reais, ou potenciais, concorrentes estrangeiros. 

As ernpresas, apesar de beneficiarern das externalidades pr6prias 

do sua envolvente de origem, nao dispensarn a obtenqao, 

desenvolvimento e consolidaqao de urna vantagern espec!fica, enquanto 

vector de crescirnento e/ou de urna estrat~gia de sobrevivencia a 

longo prazo. Esta vantagern espec!fica ~ o elernento diferenciador, 

nurna estrutura de rnercado nacional, entre ernpresas exportadoras e 

nao exportadoras, e o fundarnento do sucesso de urna estrategia de 

exportaqao e/ou produqao internacional. 

Como evidenciado anteriorrnente, a vantagern cornpetitiva pode ser 

de urn ou varies ~ipos: econornias de escala, superioridade das 

tecnicas de gestae e de "marketing", "know-how" ou vantagern 

tecnol6gica, dirnensao e posiqao rnonopol!stica, diferenciaqao de 

produto, solidez financeira, etc .. Na ausencia de barreiras ao 

cornercio de bens finais, serao exploradas pela via das exportaqoes 

e, em consonancia, ou nao, corn a vantagem comparativa do pais de 

origem, sao o fundamento da troca, consubstanciado nurn preqo 

reduzido e/ou na diferenciaqao do(s) produto(s). 

Os custos de transporte e a existencia de barreiras pautais e 

nao pautais ao comercio sugerem que a produqao seja localizado junto 

dos rnercados . Estas imperfeiqoes do mercado internacional, porem, 

s6 par si, nao explicam o IDE. ' E de admitir que as empresas 

aut6ctones detenham, no rnercado local, vantagens sabre as firmas 

estrangeiras, par razoes de proximidade f!sica e psicol6gica. S6 na 

posse de actives especificos (tangiveis e intangiveis), que confiram 

a firma estrangeira uma vantagem competitiva que compense a 

desvantagem de operar em mercados desconhecidos, e de admitir que o 

IDE se realize. 

Contudo, se o mere ado internacional de factores e bens 
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intermedios operasse sem fric~6es, aqueles actives poderiam ser 

transferidos internacionalmente sem darem origem a IDE nem a cria~ao 
de filiais. Para tanto, bastaria que fossern adquiridos, atrav~s do 

mercado, pel as empresas locais. Acontece que o mercado de 

factores e de bens intermedios, em especial no que respeita a 

tecnologia, "know-how", capacidade organizacional, cornpetencias, 

etC, 1 e imperfeit0 QU inexistente, faltando-lhe propriedadeS para 

organizar, de forma eficiente, as correspondentes transac~oes. 0 

IDE apresenta-se, assirn, frequentemente, como al ternativa ao 

rnercado, na organiza~ao destas transac~6es. 

Esta argumenta~ao foi ja desenvolvida no quadro da teoria da 

vantagern monopolistica de HYMER. So que, este autor, reconhecendo 

embora as propriedade de eficiencia das FMN neste tipo de rnercados, 

enfatizou a vertente anticornpetitiva do IDE, enquanto veiculo de 

transferencia internalizada da vantagem rnonopolistica da empresa. 

Mesmo na analise=-. da escolha entre IDE e venda de licen~a, esta 

op~ao aparece como uma escolha de "second best", nao a luz dos 

criterios de eficiencia das transac96es (internalizada I externali

zada) , mas antes dos resultados ( obten~ao de rendas) da explora~ao 

da vantagem monopolistica [85]. A parcialidade da teoria de HYMER 

remete-nos para a analise das propriedades de eficiencia da FMN, na 

execu~ao das transac96es de produtos intermedios e factores de 

produqao. 

Uma das caracteristicas da empresa rnoderna e a sua capacidade 

para desenvolver tecnologias de produto e/ou processo, implementar 

eficientes tecnicas de gestae e de "marketing", diferenciar 

produtos, etc. . Chamemos-lhe genericamente capacidade para gerar 

"know-hewn. Este pode resultar de actividades sistematicas ·de I&D 

e/ou de processes de aprendizagem assentes na experiencia. 

Como e sabido, o "know-how" possuido pela empresa tern, 

sobretudo no seu interior, caracteristicas de hgm publico [86]. Um 

bern com estas caracteristicas pode ser utilizado por qualquer 

pessoa ou organiza9ao, sem que se destrua a possibilidafie de outras 

utiliza~6es. A urn bern privado pode ser atribuido um pre9o de 
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rnercado, resul tante das condic;:oes de oferta e procura. A urn bern 

publico nao. Teoricarnente, o pre~o de rnercado de urn bern publico e 
nulo. Contudo, a produ~ao de "know-how", ern especial a produ~ao de 

tecnologia, nao se faz sern custos. As actividade de I&D envolvern a 

rnobilizac;:ao de recursos avultados de rentabilidade incerta [87]. 

o ·"know-how", tendo custos, e urn bern interrnedio que tern, 

tambem, caracteristicas de rnonop6lio natural, pelo rnenos tempera-

rio. Como bern intermedio, e objecto de uma procura derivada, 

podendo a empresa produtora, corn a sua utiliza~ao, apresentar-se 

como uma alternativa de rnercado. A sua utiliza~ao rnonopolistica 

permite a produ~ao de bens finais, recuperando-se assim, atraves do 

pre~o do mercado daqueles bens, o investimento realizado. Quando a 

utiliza~ao internalizada do "know-how" se faz em varios espa~os 

nacionais, em resposta a imperfei~oes de mercado .dos bens finais, a 

FMN emerge. 

;. ... 

Admitamos que o "know-how" da empresa e corporizavel num activo 

material (maquinas, bens de equipamento, etc.) ou convertivel nurn 

titulo de registo (rnarca, patents), que garante a sua titularidade. 

Nestas circunstancias, o activo, material au imaterial, e comercia

lizavel atraves do rnercado, pondo-se a questao de saber porque e 

que, frequentemente, 0 nao e~ 

Urn exame das propriedades do rnercado de " know-how " conduz, 

facilmente' a identificac;:ao de varias dificuldades transaccionais: 

[ ..• ] reconhecimento, revelac;:ao, trabalho de equipa" [ 8 8] • Porem, 

nem todo o "know-how" da. ernpresa e codificavel: "[ ••• ] os 

individuos, frequentemente, sabem rnais do que sao capazes de 

transmitir" [ 89). Neste cas a, as dificuldades transaccionais sao 

ainda maiores. Pode acontecer que o "know-how" da empresa nao seja 

transferivel para outra empresa e, po~tanto, nao seja comercializa-

vel. Isto acontece rnais frequentemente quando 0 "know-how" e 0 

resultado de urn trabalho de equipa e de sinergias pr6prias da 

actividade normal da empresa. Em qualquer dos casas, como tambem 

refere ARROW ( 90 J, os custos de comunicagac au transferencia 
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influenciarn decisivarnente as rnodalidades - internalizada /externa~i

zada - de difusao internacional da tecnologia. 

A utilizagao do rnercado para transaccionar urn activo desta 

natureza tern custos: os custos de obtengao da inforrna9ao inerentes 

ao funcionarnento do mercado. Estes sao tanto rnais onerosos quanta 

maier a especificidade do activo. 
I 

E precise descobrir urn parceiro 

para negociar, informa-l a que se pretende negociar corn ele, 

convence-lo a negociar, conceber o contrato que regulamenta a 

transac9ao, executa-lo, fiscalizar as condi96es de execu9ao, etc. 

Corn efeito, identificado o potencial parceiro comercia~ (o que 

nem sempre e facil, sobretudo se se trata de PVD), e precise 

convence-lo dos beneficios da troca. Esta ac9ao de persuasao e 

crucial nas transac9oes de actives intensives sun informac;;;ao. 

Acontece que o valor destes actives reside na preserva9ao do sigilo 

da informagao neles contida. Ora, se se divulga a informa9ao para 
:. . . , 

minimizar os efeitos da assimetria gg inforroac;;;ao 1 estamos perante o 

paradoxa fundamental da informa9ao: " ( ... ) o seu valor para o 

comprador s6 e verdadeiramente conhecido se ele detern a inform9ao; 

mas, entao, ele adquire-a sem custos" [91]. 

Acrescente-se, ainda 1 que e extremamente dificil (oneroso) 

transferir "know-how" sem contactos pessoais estreitos 1 demonstra9ao 

ou mesmo envolvimento. - Na ausencia destes contactos 1 a transferen

cia e frequentemente impos·sfvel 1 naO bastandO a demonstra9a0 e 0 

envolvimento de alguns tecnicos 1 quando todas as capacidades da 

equipa sao exigidas no acto de transferencia. 

As dificuldades custos inventariadas, poderiam, 

eventualmente 1 ser minirnizadas concebendo contratos que regulamen-

tas sem a trans ferencia de "know-how" e as condigoes da sua 

utilizagao 1 evi tando o oportunism·a ( 9 2) . Em particular I e 

necessaria evitar os riscos de dissipagao da informagao e/ou 

violagoes da marca, quando utilizada por terceiros. A sua caracte

ristica de bern publico, perante a permissividade do sistema 

internacional de marcas e patentes, convida a uma utilizac;ao 

abusi va, norneadarnente atraves da revenda, questionando o seu 
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caracter de rnonop6lio natural e a obten~ao das respectivas rendas. 

Quando a utiliza~ao de "know-how" tern a si associadas a 

reputa~ao e o born nome da empresa vendedora, o respeito par certas 

normas de qualidade e de assistencia e fundamental a sua preserva~ao 

[ 93]. A garantia destas condi~oes exige custos de fiscaliza~ao e 

execu~ao do contrato. 

Os riscos de dissipa~ao da informa~ao podern ser acautelados, se 

os diferentes mercados (nacionais/regionais), onde e potencialrnente 

utilizada, sao susceptiveis de segmentaqao. Nestas condi~6es, 

preserva-se o monop6lio do "know-how" e sao viaveis praticas de 

discrimina~ao de preqos, maximizadoras do valor das rendas. "A 

venda de licen~as tern lugar quando as rendirnentos potenciais excedem 

as custos de policiarnento da sua utilizaqao 1 mais o risco de 

dissipagao da vantagern especifica da empresa" [94]. 

-· 
Nao se verificando facilrnente todas as condiq6es anteriores, a 

transferencia intrafirrna tern vantagens sabre a troca aut6noma: 

" ... melhor reconhecirnento 1 acordo rnais facil de atingir, melhor 

governo e mais efectivo trabalho da equipa e reconfiguraqao de todos 

as resultados" [95]. Ern surna, a transferencia intrafirma opera-sea 

custos de transacgao mais baixos do que a transferencia interfirrna. 

' E no interior da empresa que o "know-how" mais se a proxima da 

sua caracteristica de bern publico, sendo transferivel a custo 

reduzido. Mas e tambem no seu seio que rnelhor se preserva a 

condiqao de rnonop6lio natural, pela sua exploraqaol corn 

discrirninaqao de preqos, nas diferentes unidades 

desterritorializadas. 

A internalizagao de rnercados interrnedios permite, ainda, a 

rernoqao de outre tipo de irnperfeig6es pr6prias do rnercado interna-

cional: a intervenqao dos governos ern materia aduaneira, de 

rnovimentos de capital e as discrepancias fiscais entre paises. A 

FMN, como alternativa ao mercado internacional, subtra~ essas 

operaq6es, dentro de certos lirni tes 1 ao control a do Est ado, 
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permitindo-lhe, simultaneamente, tirQr partido das discrepancias 

nacionais de tipo fiscal, aduaneiro ou de custos de produ~ao. 

Internalizando a transac~ao, a questao da dualidade da FMN 

presente em HYMER permanece e e pertinente: o IDE serve predominan

temente objectives de eficiencia ou visa prop6sitos anticornpetiti

vos? Talvez possamos concluir com RUGMAN [96]: "A FMN e simultanea-

mente a vitima das imperfei~6es dos mercados internacionais e o 

vilao que visa preserva-las". 

o conceito de internaliza~ao e urn instrumento anal1tico 

poderoso, mas de modelizac;ao directa dificil. A sua utilizac;ao 

exige a especifica~ao de func;oes de custos de transacc;ao, em ordem 

a determinar a forma institucional que viabilize mais eficientemente 

a transac~ao. Esta especifica~ao nao e facil. 

Nao sao conhecidos testes directos da teoria da internaliza9ao. 

Contudo, o seu poder predictive e grande e o trabalho de BUCKLEY e 

CASSON [97] pede ser considerado urn teste que indirectamente 

corrobora o valor da teoria. Com base numa amostra de 434 FMN (246 

americanas e 146 nao americanas), aqueles autores formularam e 

confirmaram as seguintes hip6teses de trabalho, predictiveis no 

quadro da teoria da internalizac;ao : as empresas que sao intensivas 

em I&D ou capital tern urn grau de multinacionalidade acima da media; 

nas empresas intensiv..as em I&D, . com urn forte incentive para 

internalizar fluxos de -conhecimento, ha uma correlac;ao positiva 

entre crescimento e intensidade em I&D; nas empresas intensivas em 

I&D, ha uma correlac;ao positiva entre rentabilidade e intensidade 

em I&D ; para as empresas das industrias intensivas em I&D, ha uma 

correlac;ao positiva entre grau de multinacionalidade e crescimento, 

e entre grau de mul tinacionalidade e rentabilidade, devida a 
influencia das actividade de I&D; a associac;ao entre 

multinacionalidade, crescimento e rentabilidade e maier em 

industrias intensivas em I&D, do que em industrias nao intensivas 

em I&D. 
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4.4 -As Formas de Envolvimento Externo das 

Empresas: Alguns Elementos de Clarifica9ao 

0 principia da internaliza9ao permite equacionar, em termos 

abstractos, as determinantes da escolha das formas alternativas de 

envolvimento externo das empresas. Nesta perspectiva, mas tambem 

porque n ••• as diferentes teorias do IDE sao sub-casas da teoria d~ 

internaliza9ao" [98], RUGMAN considera-a uma teoria geral das FMN. 

Segundo o au tor, a teoria da internaliza9ao e urn refinarnento da 

abordagern ern termos de imperfei9oes do mercado, no sentido em que 

permite integrar todas as imperfei9oes sob urn mesmo paradigma [99]. 

A escolha da empresa e determinada pelos princ.f.pios da internali

za9ao, ponderados os custos, mas tambern os benef.f.cios, de cada 

alternativa. 

Relembremos que, uma empresa que detenha urna vantagem 

cornpetitiva, se confronta corn as seguintes op9oes: explora-la no 
.: .. 

espa9o interne da ernpresa, ou transferir a sua explora9ao, sob 

licen9a, para empresas independentes; feita a op9ao pela explora9ao 

internalizada, escolher entre exporta9ao e IDE. Para uma melhor 

clarifica9ao, abordemos mais de perto o problema, com referencia a 

mode los e testes emp.f.ricos que entroncam na teoria da 

4.4.1 -A Escolha-Entre Exporta9ao e IDE 

0 modele de HIRSCH ( 100 J analisa as . determinantes da escolha 

entre exporta9ao e IDE, por parte de urna empresa localizada num 

pais A e dotada de urna vantagern especifica, na produ9ao de urn bern 

final. Ha medida que o crescimento da procura num pais B justifica 

a cria9ao de mais urna unidade produtiva, poe-se a questao de saber 

se esta deve ser criada no pais A, continuando a procura de B a ser 

satisfeita pelas exporta9oes, ou no pais B, dando origem a IDE. 

Adrnitindo que a localiza9ao das unidades produtivas nao influencia 

o nivel da procura, o autor equaciona a racionalidade da escolha a 

partir das rela9oes entre as seguintes variaveis: 

1) Custos de produ9ao no pais A (FA) e no pais B (PB), assim 

113 



Nao se trata de custos medias ou rnarginais mas do valor 

presente dos custos totais associados a decisao, tornada no periodo 

t, de servir durante T-t o rnercado B, a partir de A ou B. Estes 

custos integrarn encargos financeiros, cornpra de inputs correntes 

(trabalho, rnaterias prirnas, etc.), mas excluern gastos de I&Di 

aquisigao de "know-how", ou ou tras des pes as relacionadas corn a 

inovagao tecnol6gica, ou a diferenciagao do produto. Adrnite-se que 

PB < PA, ou seja, que o pais estrangeiro tern custos de produ~ao rnais 

baixos. 

2) "Know-how" especifico da ernpresa e outros actives intangi

veis geradores de urn rendirnento ( K) : K = l: f Kt/ ( 1 +r) t • 

Estes actives resultarn de investirnentos passados e afectos ao 

desenvolvirnento de novos produtos e processes de fabrico 1 a 
publicidade e OU·traS deSpeSaS prOffiOCiOnaiS 1 que perrni tiram a 
empresa criar urn produto distinto e diferenciado. Urn outre 

componente do K e o "know-how managerial" o conhecimento e 

experiencia necessaries a condugao eficiente de urna unidade 

produtiva e a venda de urn conjunto diferenciado de bens. 

3) Diferencial de custos de rnercado (M) 

onde Mx sao os custos de 

rnercado associados ·a exportagao e Md os custos de mercado 

associados a produgao local 

Admite-se que M esta positivamente relacionado com K. Um bern 

standardizado tem, por definigao, especificagao universalmente 

estabelecida e e vendido com base no prego, requerendo pequeno 

esforgo de "marketing". Quanta mais K-intensivo e 0 produto I 

rnaiores os esforgos requeridos para ihformar os clientes potenciais 

da sua existencia e atributos. 

4) Custos de controlo (C) 

onde ex sao os custos de 

controlo e coordenagao de operag5es produtivas localizadas 
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no exterior e cd os custos de controlo e coordenac;ao de 

opera~oes produtivas localizadas no pais de origem . 

Enquanto M e inibidor do cornercio, C e inibidor do IDE. 

Adrnite-se, igualrnente, que K e C estao positivarnente correlaciona

dos. Tal como PA e P3 , K, Me C devern ser interpretados como o valor 

presente dos custos ern que se incorre no horizonte temporal T-t, que 

cobre a vida de um projecto especifico de investimento. Se a firma 

decide com base na minimizagao dos custos relevantes, o que e que 

determina a opgao entre exportagao e IDE ? 

Comecemos por admi tir que K, M e c sao nulos. Nestas 

condigoes, o comercio sera a t1nica forma de abastecimento de 

terceiros mercados: - a rnaior parte dos pressupostos do modele da 

proporgao dos factores esta satisfeita. A localizagao da produgao e 

a direcgao dos fluxes de comercio sao apenas determinadas pelos 

custos relatives dos factores de produgao. As firmas domesticas de 

B sao capazes de desenvolver ou absorver novas tecnicas de produgao, 

"marketing" e gestae, que estao instantaneamente disponiveis, sem 

custo, ern ambos os paf.ses. o IDE e superfluo. Sendo PB < PA a 

produgao localiza-se em B e A sera abastecido pela via da 

expcrtagao, por empresas aut6ctones. 

Com K = C = 0 e M > 0, o pais de mais baixo custo (B) exportara 

para outre, case Nao se verificando a · condigao 

anterior, as empresas domesticas abastecem os respectivos mercados. 

Admitindo K > 0 e M = C = 0, o IDE pode verificar-se. Nestas 

condigoes, a firma de A tern uma vantagem sabre as firmas de B, que 

devern investir em K, se desejam produzir o bern em condigoes 

similares as da empresa de A. 

Se C>O, M>O e estao positivamente correlacionados com K, uma 

firma localizada em A servira o rnercado B com exportaqoes se: 

e 

ou ·investira em B se: 

3) PB + C < PB + K e 
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As quatro condig6es anteriores forarn forrnuladas no pressuposto 

de que PB < P A. Levantando a restrigao, o trade-off entre 

exportag6es e IDE pode ser equacionado corn rnaior generalidade, 

conforrne se segue: se as desigualdades 1) e 3) se verificarn, as 

desigualdades 2) e 4) ==>: quando PA~PB, a firma de A exportara para 

B ( investira ern B) se M<C M>C ) ; quando PA>PB ha urna 

probabilidade elevada de a firma de A investir em B ; quando PA<P8 

ha uma probablidade elevada de a firma de A exportar para B. 

Note-se que PA, PB, M, C e K, podem ser redefinidos per forma a 

integrarem novas imperfeig6es de mercado: tarifas, impostos e 

subsidios 1 introduzindo maier realismo na escolha. 

4.4.2 -A Escolha entre IDEe Venda de Licengas 

0 aprofundamento das raz6es de escolha, entre IDE e venda de 

licengas 1 par parte de uma empresa dotada de uma vantagem transac

cionavel no mercado, e que visa a maximizagao da sua "renda de 

monop6lio" 1 foi efectuado per DAVIES [101] e BUCKLEY e DAVIES [102]. 

Estes autores defendem, atraves de urn modele estatico simples que, a 

estrategia preferivel para a explora~ao de uma vantagem exclusiva, 

perfeitamente identificada e livremente transferivel, em mercados 

competitivos, e a venda de licen~as. Seja: L o valor presente des 

lucros futuros de uma empresa sediada num potencial pais de 

acolhimento e beneficia_n~o portanto desse facto 1 mas que 1 por 

indisponibilidade 1 nao retira proveitos da utiliza~ao da vantagem. 

Se a estrutura de rnercado e cornpetitiva 1 no longo prazo, L=O; LA tern 

o significado de L, mas na condi~ao da empresa local utilizar 

monopolisticamente a vantagem. Em principia, LA>L; FA e o valor 

presente des lucros futuros de uma empresa - a detentora da vantagem 

- que investe no estrangeiro. 

Urna condigao necessaria para que o IDE tenha lugar e que FA>L. 

Sendo P o valor presente do rendimento da vantagem, a empresa 

detentora opta pela sua venda, se P > FA. Dada a atornicidade do 

mercado de acolhirnento, urna empresa local esta disposta a oferecer 

urn pre~o maximo P = LA - L, vindo P = LA - L = LA ;> FA. Neste 
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quadro, · a venda da licen~a e preferivel a urna estrategia de 

investirnento, porquanto, dados os custos da produ~ao desterrito

rializada, LA > FA' 

As hip6teses do rnodelo sao bastante her6icas, o que torna 

inequi.voca a escolha. 0 relaxarnento das hip6teses conduz a 

resultados rnenos seguros. A vantagern pode nao ser facilrnente 

identificavel e transfer.f.vel, o que acontece quando nao esta 

corporizada nurn equiparnento, ou titulada par urna rnarca ou patente. 

Urna identifica~ao nao inequi.voca da vantagern pode inviabilizar a 

sua transac~ao interfirrnas, ou cornplexificar os terrnos da sua 

trans ferencia contratual: condi~oes de explora~ao, tempo, espa~o, 

etc .. A garantia de curnprirnento do contrato exige custos de 

transac~ao acrescidos: policiarnento das condi~oes de execu~ao, ern 

ordern a assegurar a protec~ao da renda da vantagern [103]. 

Se os custos de transac~ao ( CT), sao transferidos para o 

cornprador, este reduz o pre~o a que esta disposto a cornprar a 

licen~a, vindo· P =LA- L- CT =LA- CT (ern rnercados atorni.sticos). 

A estrategia de venda de licen~a s6 sera adoptada se P = LA - CT >FA 

ou seja, se os custos de transac~ao nao forern rnuito elevados. Caso 

sejam, constituern urn incentive para o IDE. 

No ambito do rnodelo inicial, adrnitiu-se que, tanto o vendedor 

como o cornprador da vantagern tern urn conhecimento rigoroso da sua 

renda potencial. Isto hem sernpre acontece, quer da parte do 

vendedor como da do cornprador, este par rnaioria de razao, afectado 

que esta pela assirnetria da inforrnac;ao. A incerteza do cornprador 

pode ser urn incentive para o IDE, contudo, a incerteza do vendedor, 

a existir, pode conduzi.-lo a urn cornportamento "minimax", licenciando 

a vantagern. Sern outros dados, a escolha resulta inconclusiva. A 

diferen~a de pre~os pode ainda decor~er da aplica~ao de diferentes 

tax as de capi taliza~ao a corrente de 1 ucros provenientes da 

utiliza~ao da vantagern [104]. 

Adrnite-se ainda que, LA > FA, o que significa consideraE que a 

capacidade de absorpgao da tecnologia pela ernpresa licenciada lhe 

perrnite extrair toda a renda potencial decorrente da utiliza~ao da 
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vantagem. Este pressuposto e inverosirnil, sobretudo ern PVD. A 

superac;ao da fal ta de "expertise" pode ser ul trapassada devotando 

rnais recursos ao acto de transferencia - transrnissao e absorc;ao -, 

mas isto faz elevar CT e inflecte a opgao pelo IDE. 

Se o rnercado do ( s) pais ( es) de acolhirnento nao e concorren

cial, mas oligopolistico, a venda de licengas pode apresentar-se 

como uma alternativa de penetragao. 0 IDE provocaria uma erosao dos 

lucros das empresas estabelecidas, romperia o equilibria oligopolis

tico e a reacgao nao se faria esperar: queda de pregos, persuasao 

junto do governo para protecgao da industria local, etc .. No ambito 

da teoria da reacgao oligopolistica de KNICKERBOCKER, o IDE, como 

fen6rneno do tipo "follow the leader", pode ser a estrategia rnais 

adequada para o "first corners", nao restando aos "last corners" senao 

a venda de licenc;as, como forma de evitar urna forte reacgao 

oligopolistica. Esta solugao e tanto mais verosimil, quanta rnenor a 

dirnensao do rnercado .. e rnaiores as economias de escala. 

A escolha entre IDE e venda de licengas pode nao estar ao 

alcance de todas as ernpresas inovadoras, 

reduzida dimensao, com dificuldades de 

em particular das de 

acesso ao mercado de 

cap~tais, e sem recursos de gestao disponiveis. Nestas circunstan-

cias, a venda de licengas apresenta-se como a unica opgao possivel. 

Muitas vezes, trata-se de urna iniciativa pioneira para melhor 

conhecimento do rnercado. 

Outras restrig6es podem tambern condicionar a escolha: as 

politicas dos diferentes paises de acolhirnento ern materia de 

promogao do IDE e de transferencia contratual de tecnologia; as 

orientag6es dos paises de origem no dominic das saidas de capital e 

de tecnologia, etc .. 

BARANSON [105] admite que a escolha entre IDE e venda de 

licengas e fortemente condicionada pela combinagao de 4 tipos de 

condig6es: a natureza da tecnologia transferida (cornplexidade do 

produto ou do process a); as 

( grau de desenvolvirnento, 

caracteristicas dos paises env.olvidos 

politica de IDE, politica fiscal, 

aduaneira e cambial, etc.); as caracteristicas da empresa recipiente 
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(capacidade de absorp~ao e seu potencial competitive); 

as caracteristicas da ernpresa cedente (capacidade financeira e 

disponibilidade de outros recursos, dominic da tecnologia, filosofia 

da ernpresa, etc.). 

Ha preferencia pelo IDE quando: a ernpresa tern disponibilidade 

de recursos humano~ e financeiros; o controlo sabre o 

desenvolvirnento presente e futuro do rnercado e desejavel, sobretudo 

em produtos e tecnicas que tern urn ciclo de vida longo; a ernpresa 

receia que a licen~a se traduza ern cedencias de "know-how" valioso, 

ou na perda de posi~ao ern rnercados estabelecidos; a transferencia 

envolve urna larga garna de produtos, ou do seu "know-how" ern materia 

de "marketing" ou de gestae; a tecnologia e altarnente cornplexa e a 

transferencia requer urna rela~ao prolongada e sustentada; ha 

interesse em proteger a qualidade do produto e/ou a sua marca. 

Prefere-se a V.€nda de licen~as quando: o rnercado e pegueno para 

garantir a rentabilizagao do IDE, ou o ciclo de vida ou o controlo 

da vantagem sao efemeros; a firma e detentora de uma tecnologia 

vendavel, mas faltarn-lhe recursos para o IDE; o IDE esta vedado par 

restri~oes legais, au evidencia elevados riscos de natureza politica 

ou econ6rnica; existern beneficios reciprocos potenciais na venda 

cruzada de licen~as; sao previsiveis litigios ern materia de 

propriedade de patentes, ou desenvolvirnentos tecnol6gicos 

associados. 

TEECE [106] estuda 26 projecto de transferencia de tecnologia e 

conclui que os custos medias de transferencia rondarn os 19% do valor 

do projecto, oscilando entre 2% e 39%, e variam na razao inversa da 

idade da tecnologia, do ndmero de aplicag6es anteriores, do ndrnero 

de ernpresas que utilizarn a tecnologia ern causa, au outra sernelhante. 

DAVIDSON e ~AcFETRIDGE [107] estudam uma amostra de 1376 transac

g6es, que envolvem produtos de alta tecnologia, levadas a cabo por 

32 FMN arne~icanas, entre 1945 e 1975. Os testes ernpiricos conduzem 

as seguintes conclus6es: 1) a probabilidade de urna transac~ao ser 

internalizada depende das caracteristicas do pais recebedor. Aumenta 

com o ndmero previa de transferencias internalizadas efectuadas por 
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todas as FMN da amostra; a probabilidade e ainda maior, se a empresa 

que transfere tern uma filial no pais de acolhimento, no ano 

anterior ao da tranferencia; 2) quanta mais inovadora e radical e a 

tecnologia, maior a probabilidade da transferencia ser 

internalizada; 3) a probablidade duma tranferencia ser internalizada 

e tanto maior quanta maior a frac~ao de recursos de I&D dispendida 

pel a empresa inovadora .e, particularmente, se a tecnologia pertence 

ao " core " dos neg6cios da empresa; 4) quanta maier o nurnero de 

Quadro 1-I.B 
Activos Intangiveis e custos de Transa9ao 

~~~;-;----------[-----------------------------~-custos-cie-

l-int~~~iv:: _________________ Me~~~~: ______________ ::~~:~:~~~ 

I .Diferencia9ao I .Publicidade/vendas I elevados 
I do produto I I 
I· Know-How 

I .Incorporado em I .Pessoal qualificado/emprego I elevados 
destreza humana .Salarios do p.qualificado/ 

I I salarios totais / 
I . Incorporado em .Activos em maquinas baixos 
I bens de capital I e constru96es/vendas I 
I .Acesso a fontes I .Necessidades de capital baixos 
I de capital I por fabrica I 

Fonte:KUMAR,N.(1987),p.323 

transferencias previas - de todas as tecnologias - conduzidas pela 

ernpresa que transfere, rnais elevada e a probabilidade de a proxima 

transferencia ser internalizada. 

KUMAR [ 10 8] selecciona urn conjunto de " proxies" para as 

vantagens competitivas possiveis das empresas e hierarquiza-as em 

termos de custos de transac~ao. 0 au tor formula as seguintes 

hip6teses decorrentes d~ teoria da internaliza~ao: quanta rnais 

elevados os custos de transac~ao maior a probabilidade da 

transferencia da vantagem ser realizada intrafirrna; a propen~ao para 

internalizar varia entre industrias, dependendo dos custos de 

transac~ao dos actives intangiveis envolvidos. 

Tornando como variaveis dependentes as percentagens de vendas, 

ern cada industria ( 4 9 a 3 digi tos) , · das ernpresas controladas par 

capital estrangeiro (minima de 25% do capital) e os pagamentos 

tecnol6gicos - royalties, assistencia tecnica e outros -, ern relagao 

as vendas liquidas de cada industria, conclui que, [109]: o IDE esta 

concentrado nas industrias que sao caracterizadas por urn elevado 

grau de diferencia~ao do produto e intensivas ern conhecimento 
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idiossincratico ·incorporados em destreza humana; ao contrario, as 

licengas sao dominantes nas industrias intensivas no usa de 

conhecimentos incorporados em bens de capital; o aces so a bens de 

capital nao e import ante, nem para o IDE nem para a venda de 

licengas. 

4.4.3 - A Escolha ~ntre Exportagao, Venda de Licengas e IDE 

A teoria do ciclo do produto de VERNON fornece alguns elementos 

de compreensao da dinamica evolutiva das diferentes formas de 

envolvimento externo das empresas. A exportagao sucede-se o IDE, nurn 

quadro evolutivo em que se toma em consideragao a disparidade 

espacial dos custos de produgao, a evolugao da procura externa e a 

ameaga das posigoes adquiridas, em resultado da concorrencia local, 

ou da acgao dos poderes publicos. A primeira interpretagao 

integrada da sequencia temporal das tres formas alternativas de 

envolvimento externo das empresas foi feita por ALIBER. A passagem 

de uma forma a outra: exportagao -> venda de licengas -> IDE 

resulta dependente, como referimos em B-3.4: dos custos relativos 

de produgao, no pais se origem e no pais de acolhimento; dos custos 

de trans porte e tar if as; dos custos resul tantes da "conduc;ao do 

neg6cio no exterior" - urn custo extra no caso do IDE; das diferentes 

taxas de capitalizac;ao da corrente de rendimentos liquidos, em 

func;ao da moeda em que sao titulados os activos; da dimensao do 

mercado e do seu crescimento, o que confere urn caracter dinamico a 
teoria. 

Se a escolha entre exportac;ao e produc;ao local, dada a dimensao 

do mercado, e afectada por factores locacionais (custos de 

transporte, tarifas e custos relatives de produc;ao), tem-se em 

consideragao o balanc;o resultante do custo de efectuar o neg6cio no 

estrangei~o - o que favorece a venda de licenc;as -, e as diferengas 

nacionais da taxa de capitalizagao - que promovem o IDE. A medida 

que o mercado cresce, aqueles custos unitarios declinam e, face as 

diferenc;as nas taxas de capitalizagao, as firmas locais nao estao na 

disposic;ao de pagar o rendimento da patente exigido pela firma 

proprietaria, o que favorece o IDE. 
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Tomando como ponto de partida o trabalho de ALIBER, BUCKLEY e 

CASSON [110] analisam o processo sequencial de passagem de urn modo 

a outro, tendo em considera~ao a dirnensao e crescirnento do mercado a 

abastecer, e a escala optima/custos minirnos de cada alternativa. 

Em rna ter ia de custos, os autores adrnitem que a exclusiva 

considera~ao de formas de abastecimento eficientes, as permits 

classificar por ordern crescente dos seus custos fixos e por ordern 

decrescente dos seus custos variaveis. 

Dados os tres modos possiveis de abastecimento do rnercado, no 

quadrante III ordenarn-se as respectivas fun~oes de custos totais, 

considerando a sequencia por ordem crescente de custos fixos e por 

ordem decrescente de custos variaveis. No quadrante IV consta a 

curva (logistica) de crescimento do mercado, a tender para urn nivel 

de satura~ao no tempo. 0 quadrante I reflecte a evolu~ao temporal 

dos custos de cada forma alternativa de abastecimento. 
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0 fundamento da ordena~ao de alternativas e o seguinte: 1) na 

fase de exporta~ao, os custos fixos de produ~ao sao negligenciaveis, 

na rnedida ern que as exporta~oes sao produzidas por acrescimo da 

capacidade produtiva existente. A estes custos fixos ha, 

eventualrnente, que acrescentar os custos da rede de distribui~ao no 

pais de acolhirnento. Os custos variaveis sao segurarnente elevados, 

na rnedida ern que integrarn nao s6 os custos de produ~ao rnais tarnbern 

os custos de trans porte, tar if as, etc.; 2) no caso da venda de 
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licen~as, aos custos de produ~ao do parceiro local ha que 

acrescentar o valor da licen~a que, sendo o mercado concorrencial, e 
a diferen~a entre o rendimento potencial decorrente da sua 

utiliza~ao, e os custos de produ~ao m1nimos da produ~ao indigena. A 

estes custos acrescentam-se, ainda, os custos de transa~ao 

associados ~ transferincia da licen~a - assimila~ao, policiamento,. 

etc. . A resul tante saldar-se-a por custos fixos superiores aos da 

alternativa da exporta~ao. For outro lado, com a venda da licen~a 

evitar-se-ao os custos de transporte e as tarifas, sendo as custos 

variaveis mais baixos; 3) no caso .Q.Q .IM, as custos fixos sao 
. , 

provavelmente mais elevados do que no caso da venda de l~cen~as. E 

exigido novo equipamento de produ~ao e o estabelecimento de uma rede 

de distribui~ao independente [111]. De igual modo, e de admitir que 

os custos variaveis sejam mais baixos do que no caso de venda de 

licen~as. 

Se cada forma de abastecimento for eficiente, para certos 

n.iveis de output, num mercado sujeito a crescimento aut6nomo, a 

teoria prediz que a empresa come~ara par exportar, optara pela venda 

de licen~as ~ medida que o mercado cresce, seguindo-se depois o IDE. 

I 

E muito poss.ivel que o mercado fique saturado antes de todas as 

alternativas terem sido utilizadas. Se a dimensao do mercado 

potencial e pequena, a-firma pode exportar indefinidamente. Se o 

mercado potencial e de ma-ior dimensao podera deslocar-se para a 

fase de venda de licen~as, mas nao atingira a fase do IDE. Sendo o 

mercado suficientemente vasto, a empresa podera omitir a fase de 

exporta~ao, optando desde logo pela venda de licen~as, podendo mesmo 

optar, de imediado, pelo IDE. 

A evolu~ao depende, portanto, da estrutura de custos de cada 

forma de envolvimento e dos padroes de crescimento do mercado. A 

unica predi~ao firme da teoria e a de que o IDE nunca precedera a 

venda de licen~as e esta nunca precedera a fase de exporta~ao; de 

igual modo, o IDE nunca precedera a fase de exporta~ao. 
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5 - AS FMN E AS TEORIAS DO COMERCIO 

Como vimos, a proposta de HYMER resulta do sentimento de 

insatisfa~ao relativamente a tese da abundancia relativa do capital 

e a teoria do risco, associada aos investimentos de carteira, para 

explicar os fluxos de IDE do p6s-guerra. No plano metodol6gico, a 

busca de uma explica~ao assente na vantagem competitiva das grandes 

empresas traduz-se numa ·secundariza~ao dos factores locacionais de 

origem e destino do IDE. Ou seja, rernete-se para segundo plano a 

analise das rela~oes dialecticas entre as condi~oes locacionais de 

ernergencia e difusao dos produtos e actividades das FMN. Corn 

excep~ao da teoria do ciclo de vida do produto, est a e uma 

caracteristica comum a toda as explica~oes que emanarn da teoria da 

organiza~ao industrial. 

Na teoria da internalizac;ao, aquela secundarizac;ao e, ainda, 

rnais nit ida: esta ern causa analisar as condi~oes ern que as 

transac~oes internalizadas pelas ernpresas sao mais eficentes do que 

as transa~oes rnercantis. 

A evolu~ao te6rica anterior reflete urn progressive alhearnento 

dos contributes das teorias de comercio para o equacionarnento da 

problematica do fen6meno multinacional. Este alheamento e 

compreensivel, se tomarmos exclusivarnente ern considera~ao os 

ensinamentos rnais directos daquelas teori~s. Contudo, o levantarnento 

de algumas das suas hip6teses mais restritivas, mas, 

desenvol vimentos posteriores das teorias da troca, 

reconsiderac;ao do seu potencial explicative no 

sobretudo, os 

obrigarn a uma 

dominic dos 

rnovimentos internacionais de capi tais, apesar das FMN, como vimos, 

nao se confundirem com agencias de arbi tragem de capi tais entre 

paises. 

De imediato, evidenciam-se alguns contributes das teorias do 

comercio para a compreesao do fen6meno rnul tinacional. No ponte 6, 

dar-se-a conta dos esforgos de integra~ao das varias abordagens do 

problema, em busca de uma teoria geral, que integre e relacione as 

vantagens competitivas da empresa, as vantagern da sua 
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internacionaliza~ao, e as aspectos locacionais da sua ernergencia e 

explora~ao. 

rna is 

5.1 -As Teorias Tradicionais do Cornercio e o Movimento 

Internacional de Factores 

A imobilidade 

contestadas 

internacional de factores e 

pelos criticos das teoriais 

uma das hip6teses 

tradic ionais do 

comercio. MUNDELL faz prova de que o levantamento da hip6tese nao 

questiona o valor explicative da teoria da propor~ao des factores. 

Se, nas condi~6es do modele, " a ausencia de barreiras ao 

comercio implica a igualdade des pre~ as das rnercadorias e, rnesmo 

quando as factores sao im6veis, a tendencia para a igualdade das 

respectivas remunera~6es [l], e igualrnente verdade, que a perfeita 

mobilidade de factores resul ta na igualdade das respectivas 

remunera~6es e, rnesrno quando nao ha movirnentos de rnercadorias, ha 

tendencia para a igu'aldade des seus pre~os" [2]. 

Assim, se urn aurnento nas restri~6es ao rnovimento de factores 

estimula a troca de bens finais, urn acrescirno de restri~6es ao 

movimento de bens finais estirnula o rnovirnento de factores. Isto 

significa que, com algurna generalidade, o sentido da opc;ao entre 

exporta~ao e investirnento internacional pede ser captado no quadro 

da teoria da propor~ao dos factores. 

Podernos indagar, como o faz CAVES [ 3), o que acontece se, 

partindo de urna situa~ao de equilibria ern autarcia, adrnitirnos a 

livre circulac;ao de capital, rnantendo, ernbora, a restri~ao ao livre 

cornercio de bens finais bern 1, intensivo ern capital bern 2, 

intensive ern trabalho ) : o capital desloca-se do pais onde e 

relativarnente rnais abundante (pais A) e, onde, portanto, tern uma 

rernunerac;ao relativa rnais baixa, para. o pais onde e relativarnente 

mais escasso pais B e, par is so, obtem urna remunerac;ao 

relativarnente mais elevada. 0 rnovimento cessara quando se igualarern 

as rernunera~6es des factores: a entrada de capital faz reduzir a sua 

rernunerac;ao marginal e aurnentar os salario no pais B ; a saida de 

capital irnplica urna variac;ao ern sentido contrario nas remunerac;6es 
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de factores no pais A , convergindo para a igualdade nos dais paises 

[ 4 ] • 

MUNDELL parte de uma si tuac;ao de equilibria com abertura a 
troca em que, alem de haver igualdade de prec;os dos bens finais, ha 

tambem igualdade de remunerac;ao de factores. Indaga, em seguida, 

admitindo mobilidade de capital, dos efeitos sabre o comercio e o 

prec;o dos factores, provenientes da imposic;ao de uma tarifa sabre o 

bern 1, as importac;oes do pais B : aumenta o prec;o relativo do bern 1 

eo prec;o relative do factor ern que e rnais intense, o capital [5]; 

este factor desloca-se do pais A para o pais B e o fluxo durara 

ate que sej am igualadas as remunerac;oes de factores, destruindo, 

progressivamente, as bases de troca [6]. 

No rnodelo de MUNDELL, a substituibilidade entre rnovimento 

internacional de bens finais e de factores e cornpleta. Trata-se de 

urna solugao extrema. A questao de saber se as relagoes entre IDE e 
: .. 

exportac;ao sao de substitutibili.dade ou de cornplernentaridade tern, no 

plano ernpirico, respostas dispares. Alguns autores concluern que o 

IDE e "destruidor do cornercio", outros que e "criador de cornercio" 

[7]. Mais trabalho ernpirico e necessaria p~ra clarificar esta 

relac;oes, considerando diferentes tipos de investimento (horizontal 

ou vertical, para rnercado local, ern recursos naturais, para 

exportac;ao, etc.). Mas, no plano te6rico, rnesmo no quadro das 
-

teorias tradicionais do comercio, sao vislumbraveis situac;oes em que 

os movimentos internacionais de bens e factores coexistem [8]. 

Admi tames uma si tuac;ao em que a diferenc;a entre as dotac;oes 

factoriais dos parceiros em pres eng a grande. Nest as 

circunstancias, pode acontecer que a livre troca de bens finais nao 

conduza a igualdade das remunerac;oes dos factores ( 9]. Com 

mobilidade de capital, uma parte do capital do pais A desloca-se 

para o pais B. Trata-se de uma situagao em que o pais A exporta 

simultaneamente o bern mais intense em capital e este factor. Neste 

sentido, os fluxes 

coexistem. 

de capital e o comercio de bens finais 

Os modelos com factores especificos permitem, igualmente, o 
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equacionamento de situac;oes de coexistencia entre troca de bens 

finais e movimentos de capitais. E o caso, por exemplo, em que se 

admi tern do is bens ( sectores) e tres fact ores de produgao: o 

trabalho, m6vel de sector para sector; dois tipos de capital 

sectorialmente im6veis - o capital especifico do sector 1 (K1 ) e o 

capital especifico do sector 2 (K2 ) ( 10] . Com imobi 1 idade 

internacional de capital·, admi tindo-se as demais condic;oes do modele 

da proporc;ao dos factores, a perfeita mobilidade de bens finais nao 

conduz a igualdade das remunerac;6es , estando criadas as condic;oes 

para a ocorrencia simultanea de comercio e investimento [11] 

Levantada a restric;ao da irnobilidade internacional dos 

capitais, estes factores deslocam-se em busca de remunerac;oes rnais 

elevadas. Na condic;ao de nenhurn pais se especializar completarnente, 

CAVES (12] argurnenta que, com factores especificos, basta que 

apenas urn factor seja internacionalrnente m6vel - mantendo a livre 

circulac;ao de bens '·finais para que os prec;os dos factores se 

igualern. A igualdade nao e, porem, total, como acontece, quando 

existe homogeneidade do factor capital: os capitais especificos tern 

remunerac;oes identicas nos dois paises, mas per~istem as diferenc;as 

intersectoriais. 

0 modele de factores especificos tarnbern permite equaciar a 

ocorrencia de investimento cruzado, ern consequencia de urn movirnento 

ex6geno de capital de urn .pais para o outre ( 13]. Na condic;ao da 

transferencia nao afectar os prec;os mundiais dos bens 1 e 2, o que 

acontece se A e B forem pequenas econornias, admita-se que 0 

primeiro pais transfere para 0 segundo, parte do stock de capital 

especifico do sector 2. Nestas circunstancias, no pais B, baixa a 

remuneragao do capital no sector 2 e aurnentarn OS salaries no 

conjunto da econornia a expansao da produgao no sector 2 atrai 

trabalho para este sector, fazendo aurnentar o produto marginal do 

trabalho no sector 1, e baixar produto marginal do seu capital 

especifico (14]. No pais A, os movirnentos dos pregos dos factores 

sao de sinal contrario, o que, se admitirrnos mobilidade do capital 

especifico do sector 1, pode conduzir a investirnentos do pais B 

neste sector, naquele pais. 
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outra possibilidade de coexistencia entre cornercio e 

investirnento consiste ern adrnitir uma situac;:ao ern que as vantagens 

cornparativas dos paises assentarn, nao s6 ern dotac;:oes factoriais, mas 

tambem, como sugere RICARDO, ern diferentes produtividades do 

trabalho, ou sej a, em diferentes tecnologias [ 15). Note-se que, ern 

RICARDO, ao contrario do que acontece no modele da proporc;ao dos 

factores, a livre circulac;:ao de bens finais nao conduz a igualdade 

dos prec;:os dos factores [16]. 

Consideremos, urn situac;:ao ern que as vantagens cornparativas 

ricardiana e hecksher-ohliniana se reforc;:am [17]: o pais A, alem de 

ser relativamente mais bern dotado em capital, tern urna superioridade 

tecnol6gica na produc;ao do bern 1; o pais B e relativarnente 

abundante ern trabalho e tern uma superioridade tecnol6gica na 

produc;:ao do bern 2. Nestas condic;:oes, a livre troca conduz a 

exportac;:ao do bern 1 pelo pais A e do bern 2 pelo pais B, mas as 

rernunerac;:oes dos factores nao se igualizam. A remunerac;:ao do capital 

na produc;:ao do bern 1 e maier no pais A do que no pais B; no pais B 

verifica-se urna rnaior remunerac;:ao do capital na produc;:ao do bern 2, 

quando cornparada com a do pais A. 

Mesrno corn abertura a troca, as remunerac;:oes dos factores 

perrnanecern diferenciadas entre OS sectores, devido as diferenc;:as 

tecnol6gicas internacionais e intersectoriais. No pais A, o capital 

e rnais eficaz na produc;:ao ~o. bern 1 e, no pais B, na produc;:ao do bern 

2. Admi tindo mobilidade de capital, o capital do pais A afecto a 

produc;:ao do bern 2 deslocaliza-se para o pais B, e o capital do pais 

B afecto a produc;:ao do bern 1 desloca-se para o pais A. 

As vantagens da deslocalizac;:ao tornarn-se complementares: o pais 

A e exportador do bern 1 e do capital afecto a produc;ao do bern 2; o 

pais B exporta o bern 2 e o capital associado a produc;ao do bern 1. Os 

capitais afectos a cada produto (sector) 

produtividade e rnaior. Neste sentido, 

fluern para o pais onde a 

os rnovirnentos de capital 

reforc;:arn as vantagens cornparativas de cada pais, acentuando, assirn, 

a especializac;:ao internacional. 

Considerando que o grosse do IDE realizado pelas FMN e 
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sectorialmente especifico, no sentido em que as filiais desenvolvem, 

no exterior, actividades pr6xirnas da actividade principal da casa

-mae, a FMN, pode ser integrada no quadro das teorias tradicionais 

do comercio e investimento internacionais. BATRA e RAMACHANDRAN [18] 

e BATRA [ 19] sao exemplo de trabalhos de integra~ao. Trata-se de 

mode los que evidenciam a especi ficidade da fonte da vantagen 

competi ti va das FMN e· exploram as irnplica~6es da trans ferencia 

internacional de recursos, das politicas tarifarias e fiscais sobre 

os paises de origem e acolhimento das FMN. 

Os contributes das teorias do comercio para a compreensao do 

fen6meno nacional nao se esgotam na considera~ao do levantamento da 

da hip6tese da imobilidade internacional dos factores e nos modelos 

com factores especificos, no quadro das teorias tradicionais. Novos 

desenvolvimentos das teorias da troca oferecem-nos ensinamentos 

adicionais, a ter ern considera~ao. 

5.2 - A Corrente Neofactorial e Neotecnol6gica da Troca e 

a Teoria das FMN 

A veracidade da lei da propor~ao dos factores foi testada por 

LEONTIEF[ 20], que indagou do conteudo factorial dos produtos 

trocados entre os EUA e o Resto do Mundo. Sendo os EUA, como 

aprioristicarnente se supunha, urn pais relativamente abundante ern 

capital, concl ui, contradi to'riamente, que a participa~ao daquele 

pais na divisao intertiacional do trabalho repousava nurna 

especializa~ao em produtos, que integram relativarnente mais trabalho 

do que capital [21]. 0 paradoxa foi explicado corn urn argumento 

ricardiano: a produtividade do trabalhador americana era tripla da 

dos trabalhadores de outros paises. 

As criticas que lhe foram dirigidas (rnetodo, processo de 

calculo, hip6teses de partida, etc.) .. ( 22]' a par de investigac:;oes 

te6ricas e ernpiricas que as tornaram ern considera~ao, tiverarn 

expressao no que se convencionou chamar correntes neofactorial e 

neotecnol6gica da troca internacional. 

Ainda que a corrente neotecnol6gica tenha tide os seus 
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primeiros defensores ap6s os trabalhos de LEONTIEF, ela nao surge s6 

como consequencia do paradoxa, mas fundamentalmente pela necessidade 

de uma teoria alternativa a da propor~ao dos factores. A hip6tese de 

fun~6es de produ~ao identicas para a produ~ao do rnesrno bern e posta 

em causa: a tecnologia nao e urn bern igualrnente disponivel para todos 

os paises. Quanta a corrente neofactorial, ela preserva a lei da 

propor~ao dos factores, mas poe ern causa a hip6tese da hornogeneidade 

do factor trabalho, ao considerar como terceiro factor o capital 

humano. 

No ambito da corrente neofactorial, os contributes pioneiros de 

KENEN [ 23] e KEESING [ 24] esclarecern a importancia do trabalho 

qualificado como determinante da troca. 

KENEN, partindo da constata~ao da nao homogeneidade do factor 

trabalho, considera as diferentes qualifica~6es como inteiramente 

devidas ao investimento realizado no sistema educative, introduzindo 

o conceito de capital humane. Cada categoria de trabalho qualificado 

e o output resul tante da combina~ao de dois factores: capital e 

trabalho simples. Conhecidos OS salaries das diferent~s 

qualifica~6es pode-se, dada uma taxa de rentabilidade media do 

c~pital, estirnar o capital investido numa unidade de trabalho 

qualificado. 

Com os mesmos dados de LEONTIEF e considerando diferentes 

taxas de remunera~ao do capital, obteve o valor do capital investido 

por unidade de ··trabalho, para cinco qualifica~6es diferentes. 

Concluiu que, para taxas iguais ou inferiores a 11%, o paradoxa de 

LEONTIEF' estava resolvido: as exporta~6es arnericanas eram mais 

intensivas em capital do que as importa~6es. Na rnesrna linha, KEESING 

admitiu a existencia de oito categorias de trabalho, e calculou o 

respecti vo conteudo nas exporta~oes e importa~oes de diferentes 

paises e indus trias. Conclui que a vantagem cornparativa de cada 

pais reside nas industrias, cujas exigencias em mao de obra estao 

rnais adequadas as dota~oes de cada pais, ern termos de 
-

qualificac;oes. Por exernplo, a vantagem comparativa dos EUA reside, 

sobretudo, nas industrias que utilizam uma forte percentagem de 
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trabalho qualificado (cientifico, tecnico, e de direcgao). 

Os metodos de KENEN e KEESING foram utilizados por outros 

autores, para outros paises, tendo sido de melhor qualidade os 

resultados obtidos com a utilizagao do segundo. Porem, novos 

desenvolvimentos da teoria do capital humano conduziram a 
proliferagao de testes empiricos no dominic do comercio externo 

[25]. Refiramos apenas dois exemplos. 

VELLAS [26] estuda o comercio externo frances (1973) para 29 

ramos, concluindo que as exportagoes sao mais intensivas em 

trabalho nao qualificado do que em trabalho qualificado, 

verificando-se o oposto nas importag6es. 

Utilizando variaveis de tipo neofactorial COURAKIS [ 27) 

analisa os padroes de comercio da industria portuguesa ( 1972-79) 

concluindo pela existencia de uma vantagem comparativa nos produtos 

das industrias que sao intensivas em trabalho nao qualificado , e 

de uma desvantagem comparativa, nas industrias intensivas em capital 

fisico e em capital humane A desvantagem comparativa em capital 

humano e mais pronunciada nos produtos que sao mais intensives em 

trabalho qualificado de mais baixa qualidade, do que em produtos 

que sao intensives em trabalho qualificado de elevada qualidade 

Se a corrente neofactorial se preocupa com as 

diferentes qualificag6es de mao de obra com as 

relag6es das 

"performances 

comerciais" dos paises, a corrente neotecnol6gica pretende 

evidenciar a relag6es destas com as economias de escala, as 

actividades de I&D e outras variaveis associadas a importancia 

tecnol6gica das industrias e das empresas. 

0 impacto das variaveis tecnol6gicas nas "performances" 

exportadoras das empresas, das indus trias e dos pa!ses, foi ja 

evidenciada, no plano te6rico, quando da analise do ciclo do 

produto de VERNON. POSNER [28) ja anteriormente havia feito notar 

o papel do "gap" tecnol6gico na criagao de situag6es de monop6lio 

temporario. Diversos estudos empiricos, como de resto ja 

evidenciamos (29], atestam a importancia das variaveis tecnol6gicas 
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na competitividade internacional dos paises e respectivas industrias 

e empresas. 

A tecnologia nao e estavel e universalmente disponivel. o 

processo de inovac;ao e permanente' tern custos e a capacidade de 

inovac;ao nao esta igualmente distribuida entre os paises. Ha, alem 

disso, industrias mais tecnologicamente intensivas do que outras. 

Os primeiros testes empiricos de inspirac;ao neotecnol6gica 

pretenderam medir, para os EUA, a relac;ao entre intensidade de I&D 

em cada industria e as respectivas "performa·nces" a exportac;ao. Por 

exemplo, GRUBER et .9J... [30], tomando como "proxies" da intensidade 

tecnol6gica as variaveis <despesa de I&D/ volume de vendas> e 

<cientistas e engenheiros de I&D/total do pessoal>, para urn conjunto 

de 19 industrias, concluem por uma correlaqao positiva entre estas 

variaveis e as variaveis <exportac;oes/volume de vendas> e <saldo 

comercial/volume de vendas>. A importancia do esforc;o de I&D e 
maior nas relac;oes com os paises nao-europeus do que com os paises 

da Europa. 

GRUBER e VERNON [31] analisam o comercio bilateral de urn 

conjunto de paises e evidenciam que: os paises exportadores, quando 

vendem a paises com rendimentos per capita mais baixos, tern 

tendencia a exportar bens mais intensives em tecnologia, do que os 

que exportam para paises- de nivel de rendimentos igual ou superior. 

0 fen6meno do dualismo do- comercio externo dos paises intermedios 

foi tambem constatado por TSURUMI [ 32], para o Japao ( 1962 i. Este 

pais exporta produtos novos e com elevada intensidade tecnol6gica 

para paises menos desenvolvidos do que ele, exportando os produtos 

standardizados para os paises menos desenvolvidos. A existencia de 

uma hierarguia das vantagens comparativas foi igualmente confirmada 

no estudo das relaqoes comerciais bilaterais de Franqa com 22 paises 

da OCDE [33]. 

Sumariando urn conjunto de trabalhos inspirados nos modelos 

neofactoriais e neotecnol6gicos da troca, levados a cabo por 

COURAKIS e ROQUE para analisar os padroes de cornercio da industria 

transforrnadora portuguesa entre 1973-1982, ROQUE et al. [34] 
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evidenciam que em Portugal, no que respeita a factores de natureza 

tecnol6gica, " ... a capacidade de adptar < razao entre o trabalho 

qualificado e o trabalho total > - por contraposigao a capacidade 

de inovar < percentagem de cientistas e engenheiros no emprego 

total >, peculiar aos paises mais avangados e urn factor 

importante na determinagao do padrao de comercio portugues: os 

sectores tecnologicamente mais avangados da economia portuguesa, 

apesar de ocuparem uma posigao baixa quando ordenados relativamente 

aos parceiros comerciais de Portugal, estao mais aptos a adaptar, 

e/ou tern tido mais possibilidade de o fazer, do que os sectores 

menos sofisticados do ponto de vista tecnol6gico". Pela dimensao do 

mercado interno, Portugal nao de tern vantagem comparativa nas 

industrias caracterizadas pela existencia de elevadas economias de 

escala < razao entre o numero de empresas com mais de cern empregados 

e o numero de empresas na industria>. 

HIRSCH ( 35 J analisa as vantagens comparativas reveladas em 18 

industrias de 29 paises hierarquizados por niveis de rendimentos per 

capita e agrupados em quatro categorias, concluindo pela superiori

dade explicativa das variaveis tecnol6gicas, relativamente as 

neofactoriais [ 36]. Esta superioridade decore do facto de existir 

uma relativa imobilidade da tecnologia quando comparada com a 

grande mobilidade internacional ( externalizada ) do capital fisico, 

que podera aproximar as dotagoes factorias dos pa1ses. 

Qual a relevancia das correntes neofactorial e neotecnol6gica 

da troca para o estudo das FMN e do IDE? A margem questoes que se 

prendem com a necessidade de uma melhor escolha e especificagao das 

variaveis, definigao de criterios para uma classificagao mais 

inequ1voca das mesmas (variavel neofactorial e/ou variavel 

neotecnol6gica ? ) , tudo a sugerir mais investigagao te6rica e 

emp1rica, do confronto do material emp·1rico apresentado em B-3 .1 e 

B-5.2, conclui-se que muitas das variaveis utilizadas para explicar 

o comercio, sao tambem usadas para explicar o IDE. 

A vantagem monopol1stica da empresa pode ser captada tanto por 

variaveis "proxies" de tipo neotecnol6gico ( despesas e pessoal de 
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I&D, diferencia~ao do produto, economias de escala, etc.), como por 

variaveis "proxies" de tipo neofactorial (intensidade capital.f.stica, 

qualifica~ao da mao de obra, qualidade da gestao etc.). Is to nao 

deve espantar-nos, porquanto, como vimos, muito do comercio externo 

de urn numero significative de pa1ses e executado pelas suas FMN. A 

questao que se poe e a de saber porque e que, de entre as variaveis 

propostas para captar a vantagem monopol1stica das ernpresas, algumas 

tern rnais voca~ao para explicar o IDE do que a exporta~ao e, outras, 

rnais a exporta~ao do que o IDE. 

A teoria sugere e algurn trabalho empiric a con firma [ 3 7] que, 

quanta rnais facilrnente transfer1vel for a vantagern, maier a 

propensao para o investirnento e que, quanta menos facilrnente 

transfer1vel ela for, maier a propensao para a exporta~ao. 

As actividades de I&D, urn dos fundamentos rnais inequ1vocos de 

vantagem rnonopol1stica das ernpresas, estao associadas as duas formas 
; .. -

de envolvimento externo. Contudo, porque centralizada ao n1vel da 

casa-rnae e dependendo do sistema cient1fico e tecnol6gico do pais de 

origem, explicam rnelhor a propensao para exportar do que para 

investir. 0 oposto acontece ern rela~ao a capacidade de 

diferencia~ao de produtos. Esta e facilrnente transfer1vel e, 

portanto, rnais associada ao IDE do que as exporta~oes. Nao requer a 

intensa coordena~ao das fun~oes cient1ficas, de "engineering", 

produ~ao e gestae, exigida~ pela introdu~ao de urna nova tecnologia. 

As econornias de escala e a intensidade capita11stica dos processes 

de fabrico, enquanto fact ores de concentra~ao industrial, sao 

inibidoras do IDE e prornotoras das exporta~oes, contudo, as 

diferen~as nao sao estatisticamente significativas. A 

transferibilidade das tecnicas de gestao e "marketing'' sao uma 

condi~ao de sucesso de muitos projectos de IDE. Associados a elas , 

certos n1veis de qualifica~ao de mao de obra - gestores, tecnicos, 

etc.-, no interior da empresa sao rnais facilmente transfer1veis do 

que outras, porern, para a economia americana, devido a escassez do 

trabalho nao qualificado, esta variavel promove mais o IDE do que as 

exportac;oes. 
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5.3 - Comercio Interindustrial ou Comercio Intraindustrial? 

o Comercio Intrafirrna como Manifestac;:ao do Comercio 

IntraindUstrial 

As teorias tradicionais do comercio, em especial a teoria da 

proporc;:ao dos factores, estao particularmente vocacionadas para 

explicar a troca interindustrial' contestando-se 0 seu valor 

explicative para o comercio intraindustrial (CII). Varios autores 

contribuiram para evidenciar a ocorrencia, simultanea, de 

exportac;:oes e importac;:oes do mesrno tipo de produto, por urn mesrno 

pais, tanto ao nivel multilateral como bilateral [38]. 

Segundo DUCHENE e MUCHIELLI [39], nos anos de 1964, 1967 e 

1974, em media, mais de 57% das trocas de produtos manufacturados, 

entre paises desenvolvidos, efectuaram-se no interior dos mesmos 

rarnos de actividade. AQUINO [40] revela que, ern 1972, o err era de 

cerca de 70% para Franc;:a, Reina Unido, Paises Baixos, Suecia, 

RFA, Austria, Canada, Italia e Dinamarca e de 57% para os EUA. 

Em torno da constatagao empirica do err, desenvolveu-se 

polemica, respeitante ~ questao de saber se este tipo de comercio 

era o resultado de nornenclaturas estatisticas agregadas do 

comercio externo, continuando a ter valor explicative as teorias 

tradicionais e seus desenvol vimentos, ou se, pelo contrario, eram 

necessarias outras expLicagoes ( 41]. 

Os primeiros estudos empiricos sabre o CII forarn feitos a urn 

nivel mui to agregado, levando a suspei tar que urn maier nivel de 

desagregagao estatistica reduziria a importancia do fen6meno. ou 

seja, o facto de varios bens cairem numa particular classificagao 

estatistica, nao irnplicava terem a mesma intensidade factorial. 

Dentro duma mesma classificagao particular, os bens podiam ser 

sucedaneos do lado da procura, tendo, no entanto, tecnicas de 

produgao muito diferentes. 

CLAIR et gj,_. ( 42], nomeadamente, evidenciam que o err 
perrnanece, mesrno quando as categorias estatisticas sao mais finas e 

GRAY [43], chegando ~ mesrna conclusao, ironiza, dizendo q~e " ... se 
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os economistas insistem em que cada bern com caracter1sticas nao 

identicas deve ser considerado como uma industria particular, e 

requer uma fun9ao de produ9ao separada e distinta, entao, nao ha 
lugar para o comercio intraindustrial". 

WILLMORE [44] sugere a necessidade de indagar em que medida a 

especializa9ao intraindustrial, entendida como produ9ao, exporta9ao 

e importa9ao sumul taneas de bens substi tut1veis, encontra o seu 

fundamento do lado da oferta, da procura, ou de ambos os lades. 

Neste contexte de polemica, a investiga9ao emp1rica tern 

evoluido no sentido do estudo das determinantes da especializa9ao 

intraindustrial a um nivel mais fino de defini9ao das industrias e 

produtos. No plano te6rico, emerge, progressivamente, uma teoria da 

troca intraindustrial, que da relevo as economias de escala e a 

diferencia9ao dos produtos como determinantes. Alguns trabalhos 

te6ricos integram 

intraindustrial. 

ja a troca intrafirma, como expressao da troca 

A teoria do ciclo do produto permite interpretar a importa9ao 

e exporta9ao simul taneas do mesmo tipo de bens, a medida que uma 

industria lan9a novos produtos no mercado, ao lado de outros ja 

banalizados, cuja produ9ao. se difunde .por varies paises, corn 

diferentes niveis de desenvolvimento. Porem, a constata9ao de que o 

grosse do comercio int~aindustrial se faz entre os paises de maier 

nivel de desenvol vimento - da OCDE, em especial os da CEE [ 4 5] , 

reforga o ponte de vista de que as determinantes da troca nao podem 

ser exclusivamente fundamentadas nas condi96es da oferta. 

LINDLER [ 4 6] foi pioneiro na valoriza9ao da similitude dos 

padroes de procura entre paises, como fundamento da troca intrain

dustrial, ao considerar que as condi96es de produgao nao sao 

independentes das condi96es de procu:ta. A eficiencia da produ9ao 

depende do nivel de procura. Os paises tandem a exportar bans para 

os quais possuem um largo mercado interne, que permita o aproveita

mento de economias de escala, incite a inova9ao e a diferenciagao 

dos produtos. 
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A existencia de urn procura representatiya de urn bern e condi~ao 

necessaria a troca. Porern, o pais nao o exportara a nao ser que 

haja urn outro que o consurna. Ora, o tipo e qualidade dos produtos 

consurnidos dependern do nivel medic do rendirnento e da sua distribu

i~ao pelos consurnidores. Entao, a garna de produtos exportaveis, que 

corresponde aos padroes de consurno e nivel de vida internes do pais, 

e importavel, sobretudo, por paises com niveis de rendimento e 

dota~oes factoriais comparaveis. A semelhanga de dota~ao de 

factores de. produ~ao facili ta, assirn, o comercio e nao o contrario. 

Quanto mais pr6ximos os niveis de rendimentos dos parceiros 

comerciais, maier o volume de CII. Sendo identicas as gamas de 

importaveis e exportaveis, os produtos trocados poderao ser do mesmo 

tipo, embora diferenciados pela sua qualidade e niveis de sofisti

cagao. Neste caso, a troca decorre de uma procura gg diferen~a. 

"' DUCHENE e MUCHIELLI [ 4 7] sustentam que a teoria da proporgao 

dos factores nao pode ser liminarmente rejeitada, podendo a troca 

intraindustrial ser integradas no seu seio. 0 contribute, nao 

formalizado, destes autores para essa integragao, con~iste na 

defesa da ideia de que as vantagens comparativas estao hierarquiza

das por paises, rarnos e produtos. Ern vez de se apreender a troca e 

as suas deterrninantes para urn pais face ao resto do mundo, devem 

analisar-se as relagoes destes paises com cada urn dos seus parceiros 

comerciais, paises ou zon~~· 

A par das diferengas de rendimento per capita, o caracter 

assirnetrico e dinamico da distancia econ6mica g psicol6gica devem 

estar presentes na hierarquizagao espacial dos parceiros comerciais. 

Urn pais A pode considerar urn pais B como o mais proximo e este 

considerar, como mais proximo de si, urn pais c. Segundo os autores, 

esta hierarquizagao, ern evolugao perm~nente, pede ser apreendida nao 

so ao nivel do pais, como urn bloco de factores, mas tambem ao nivel 

dos ramos e dos produtos. Do estudo dessa complexidade hierarquica 

resulta, necessariamente, que urn pais tern vantagens ( ou desvahta-

gens) comparativas para certos produtos saidos de certos ramos, 

enquanto que, esse mesmo pais pede ter desvantagens (ou vantagens) 
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comparativas, para outros produtos do mesmo ramo. 

Num c0ntexto multilateral, o padrao de comercio resultante pode 

ser do tipo intraindustrial, mas percebe-se mal, com fundamento na 

argumenta~ao anterior, a sua ocorrencia em situa96es bilaterais. A 

teoriza~ao das condi96es de funcionamento da economia, conducentes a 
ocorrencia de CII, exige a considera9ao explicita de rnercados a 

funcionar com rendirnentos crescentes a escala e corn diferencia9ao 

de produtos. 

As diferentes rnodeliza96es poss1veis dos mercados irnperfeitos 

nao facili tam a constru9ao de urna teoria dotada do grau de 

generalidade atribuivel as teorias tradicionais do cornercio, em 

particular ao modelo da propor9ao dos factores. Em consequencia, 

abundam as modelos te6ricos, contribuindo cada urn deles, de forma 

complementar 1 para a fundarnenta9ao da troca intraindustrial [ 4 8 J • 

Contudo, ha =·· unanirnidade na conclusao de que, quanta mais 

identicas as economias ( dota96es factoriais 1 rendimentos, gostos, 

tecnologia, etc.), maier o volume de CII. Ern particular, HELPMAN 

[ 4 9 J conclui que " ... o CII tende a ser maior entre as paises com 

propor96es factoriais pr6xirnas, do que entre paises com diferentes 

dota<;6es de . factores, e esta negativarnente correlacionada com a 

diferen<;a absoluta e o 1ndice de dispersao do rendimento per capita 

dos parceiros comerciais". 

Em KRUGMAN [50 J, dais paises em tudo identicos, excepto na 

procura relativa de duas classes de produtos diferenciados, se tern 

gostos suficientemente dissemelhantes, cada urn deles especializar

se-a na classe de produtos para que tern urn mercado mais amplo; a 

possibilidade de especializa<;ao incompleta e tanto maior quanta 

maiores forem os custos de transporte e menos importantes as 

economias de escala; .no caso de especiaiza<;ao incompleta, ambos as 

paises importarao e exportarao produtos de ambas as classes, sendo 

cada urn exportador (importador) 11quido da classe de produtos para a 

qual possui uma procura relativa maior (menor). 

Estudos empiricos parecem confirmar o valor predictive destas 
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teorias, mas acrescentam-lhes outras deterrninantes da troca 

intraindustrial. CAVES [51] estuda as deterrninantes das varia~oes 

interindustriais do err entre 13 paises e para 94 industrias, 

concluindo que: a varia~ao do err reflecte apenas parcialmente a 

heterogeneidade dos produtos da industria (52 J; o err mantern uma 

rela~ao complexa com a diferencia~ao do produto: cresce com a 

dirnensao intrinseca da diferencia~ao e decresce com a sua dimensao 

informacional [53]; quanta mais extensivas as economias de escala 

menor a importancia do err; a variancia da protec~ao tarifaria esta 

negativamnete correlacionada com o err o IDE horizontal, enquanto 

substitute da troca, tende a reduzir o err, mas a utiliza~ao de 

filiais produtivas tambem como filiais comerciais, e a rede que se 

estabelece entre elas, tendem a aumenta-lo. Este ultimo resultado e 
confirmado por GREENAWAY e MIL~ER [54] que, conforme utilizam como 

"proxy" do IDE a " extensao das actividades de IDE " ou a " 

irnportancia das trocas entre as FMN americanas e suas filiais no 
~. 

comercio internacional II assim obtem corela~oes negativas au 

positivas com o CII. 

Enquanto CAVES visa explicar as diferen~as interindustriais da 

extensao do CII, BALASSA (55] investiga as diferen~as 

interindustriais e interpaises no err dos EUA com 37 paf.ses - 167 

industrias manufactureiras. No que respeita as diferen~as 

interindustriais da especializa~ao intraindustrial, conclui que: a 

extensao do comercio esta particularmente correlacionada com a 

diferencia9ao do produto e a produ9ao "off-shore"; por influenciarem 

favoravelmente a standardiza9ao dos produtos, as economias de escala 

e a concentra9ao industrial estao negativamente correlacionadas com 

o err; o IDE [56] e os custos de transporte influenciam negativamente 

a especializa9ao intraindustrial 0 nivel de especializa9ao 

intraindustrial dos EUA com os 37 p~ises, tornados individualmente, 

esta negativamente correlacionado com a distancia e com as 

desigualdades do rendimento per capita e do PNB. 

Com resultados estatisticos menos significativos, CLAIR et al. 

[57], no estudo que realizam sabre o comercio de 16 paf.ses 

( 1977/80) desenvolvidos, evidenciam que " .•. a fraca dispersao das 
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estruturas de consume, refor~ada pela proximidade econ6mica, exerce 

uma influencia favoravel sobre o desenvol vimento do CII", e que 

" ... existe uma complementaridade entre o movimento internacional 

cruzado do investimento directo e o rnovimento internacional 

intraindustrial de produtos diferenciados " 

Como constatamos em A-3 .1 e A-3. 2, a partir dos anos 60, os 

PD sao, simultaneamente, origem e destine da parcela rnais 

significativa do IDE mundial. Este investimento, alem de ser cruzado 

do ponto de vista espacial, tern, igualmente, caracteristicas de 

investimento intraindustrial. Desempenhando as FMN urn papel 

importante na execu~ao do comercio externo dos paises de origem e 

destine do IDE, nao e abusive afirrnar que uma parte nao neglicencia-

vel desse cornercio e intraindustrial. For outro lado, sendo muito 

do cornercio executado pelas FMN do tipo intrafirma, esta categoria 

de comercio nao pode deixar de, pelo menos em parte, ser do tipo 

intraindustrial, smbretudo se atendermos ao facto do IDE, como e 
testemunhado por varies autores [58), ser sectorialmente especifico, 

no sentido ern que as filiais se instalam em rarnos de actividade 

rnuito pr6ximos do da actividade principal da casa-mae. 

HELLEINER [59.) sugere que as FMN internalizam o comercio de 

rnercadorias - e nao s6 de tecnologia, ou outros actives intangiveis

quando: os inputs intermedios sao altamente especificos da empresa 

(em termos de qualidade~ .especifica~ao, tecnologia, etc.); sao 

elevados os riscos de ruptura e al tera~ao de pre~os ao nivel do 

fornecimento de inputs intermedios; ha exigencias substanciais ao 

nivel do "marketing" e servi~os p6s-venda dos produtos finais; o 

potencial de utiliza~ao do mecanisme de pre~os de transferencia, com 

prop6sitos de maximiza~ao do lucro depois do imposto, e elevado. 

Vemos pois que, a troca intrafirma, segundo este autor, decorre das 

vantagens da sua internaliza~ao. A c·onfirma-lo, LALL ( 60] conclui 

que o peso das exporta~oes intrafirma, no total das exporta~oes das 

FMN americanas, esta positivamente correlacionado com o racio das 

despesas de I&D ern rela~ao as vendas; as importa~oes intrafirma, 

relativ.amente ao total das vendas das filiais, estao tambem 

fortemente correlacionadas com os racio das despesas de publicidade 
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sobre as vendas e o peso dos servi<;:os p6s-venda. 0 estudo das 

deterrninantes das irnporta<;:6es americanas (1977), originarias de 

ernpresas corn pelo rnenos 50% de capital americana, revel am que: a 

dirnensao da ernpresa e as des pes as de I &D sobre as vendas estao 

positivarnente associadas corn o peso daquelas das irnporta<;:6es [61]. 

Na esteira dos desenvolvirnentos te6ricos da troca 

intraindustrial, a evidencia empirica do papel das FMN no comercio 

internacional, em particular na troca intrafirma, como manifesta9ao, 

ou nao, da troca intraindustrial, aprofundou-se a integra<;:ao da 

teoria das FMN nos modelos de comercio. 

Neste processo de integra<;:ao, realce tarnbem para os trabalhos 

de HELFMAN [62], que configurarn modelos do tipo dois paises e dois 

sectores, divergindo os paises no plano das respectivas dota<;:6es 

factoriais. Urn dos sectores produz, tal como no modele da propor<;:ao 

dos factores, co~ rendimentos constantes a escala, urn produto 

homogeneo corn dais factores de produ<;:ao internacionalmente im6veis, 

o capital e o trabalho; o outre sector, sujei to a economias de 

escala, oferece uma variedade de produtos diferenciados, para eles 

contribuindo tres factores de produ<;:ao: o capital, o trabalho e urn 

terceiro factor, altamente especializado, o factor H [63], 

necessaria a diferenciac;ao do produto. Este factor, urna vez 

adapt ado par uma ernpresa a determinado produto da variedade, e 

especifico da firma e irtternacionalmente m6vel no seu espa9o 

interno. 

Num dos modelos de HELFMAN, configuram-se situac;oes te6ricas 

onde podem emergir padr6es· de cornercio interindustrial - troca de 

produtos homogeneos por produtos diferenciados e resul tar 

condi<;:6es diferentes remunerac;oes de factores conducentes a 
internacionaliza<;:ao das empresas. Quando isto acontece, podem 

igualmente ocorrer situa<;:6es de comercio intrafirrna no sentido casa 

mae/ filiais, materializadas no fornecimento, a est as ul timas, do 

factor especifico da firma e de produtos intermedios. Outros 

desenvolvimentos te6ricos no sentido da integrac;ao da FMN nos 

modelos de comercio podem ser vistos em LYONS [64]. 
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Em trabalho emp.f.rico recente ( 65] 1 analisa-se 1 a urn n.f.vel 

muito fino das nornenclaturas estat.f.sticas ( 6 d.f.gitos) 1 o cornercio 

intraindustrial franges 1 propondo-se urna explicagao que preserva a 

importancia das vantagens comparativas do pais como deterrninante da 

troca, mas integra, igualmente, as vantagens espec.f.ficas das 

empresas como determinantes complernentares da rnesma. 

Admite-se que a troca decorre da conjungao das deterrninantes 

macro e rnicroecon6rnicas da competitividade e formularn-se duas 

hip6teses [ 66]: 1) nos sectores corn desvantagens cornparativas 

reveladas, a irnportancia relativa dos fluxos de exportagao - fluxos 

rninori tarios in versos esta positivarnente correlacionada com o 

peso relative das firrnas sobrecornpetitivas de cada sector[ 67]. 0 

fluxo das irnportag6es destes bens (fluxos rnaioritarios estrangeiros) 

sao bern explicados pelas desvantagens cornparativas do sector; 2) nos 

sectores corn vantagens comparativas reveladas, a import§.ncia -~ 

relativa dos flux0s de importagao ( fluxos rninoritarios inverses) 

esta positiva e correlacionada corn o peso relative das firmas 

sobrecompetitivas dos parceiros comerciais. Os fluxos de exportagao 

destes bens fluxos rnaioritarios inverses sao explicados pelas 

vantagens comparativas do pais. 

Por ausencia de inforrnagao respeitante a competitividade das 

empresas[68] dos parceiros comerciais da Franga, apenas o prirneira 

hip6ses foi ernpiricarnex:te testada, tendo as conclusoes sido 

afirmativas. Ve-se pois que, a vantagern competitiva da ernpresa, ern 

correspondencia ou nao corn as vantagens comparativas dos paises, 

pode ser uma explicagao complementar da troca. Note-se que 1 como 

vimos em pontos anteriores, a posse de uma vantagem competitiva e, 

tambern, a condigao necessaria para que urn empresa proceda a 

operagoes de IDE, dependendo a escolha, entre outras coisas, da sua 

transferibilidade internacional. 

6 - EM BUSCA DE UMA TEORIA GERAL DAS FORMAS DE ENVOLVIMENTO 

EXTERNO DAS EMPRESAS 

Urna teoria geral das forrnas de envolvirnento externo das 

ernpresas deve dar resposta a tres quest6es essenciais. Ern prirneiro 

142 



lugar, responder a questao do porQU9 do seu envolvimento; em segundo 

lugar, fundamentar o QQIDQ daquele envolvimento; par ultimo, atender 

aos aspectos locacionais da produqao internacional, ou seja, a 
questao de saber onde localizar as unidades produtivas. 

A organiza9ao industrial responde, fundamentalmente 1 ao 

primeiro tipo de questoes: o envolvimento externo, na sua dimensao 

IDE, decorre de imperfei9oes de mercado 1 no quadro das quais as 

empresas eregem barreiras a entrada e adquirem vantagens monopolfs

ticas. Estas, consubstanciadas em activos rnateriais e imateriais, 

devem conferir uma vantagem competitiva aos seus titulares 1 para 

compensar a desvantagem da produ9ao em mercados ffsica e 

psicologicamente distantes, e os custos de coordenaqao acrescida. 

Neste dominic, os avan9os te6ricos e empiricos visaram 

aprofundar a identifica9ao das vantagens que melhor explicam os 

padroes industriais do IDE de certos pafses: superioridade 
: .. . 

tecnol6gica, capacidade inovadora, diferenciaqao de produtos, 

dimensao da empresa, etc. 0 IDE predomina nos sectores concentra-

dos, oligopolisticos e intensives em capital, tecnologia e 

"marketing". 

A teoria da internaliza9ao cabe fundamentar os criterios de 

escolha das formas al ternativas de envolvimento externo das 

empresas. Cada forma -de envolvimento traduz diferentes niveis de 

internalizaqao. A escolha ·de uma particular modalidade resulta do 

respective beneficia liquido associado a exploraqao da vantagem, 

contrapondo custos transaccionais do mercado a custos de trasacqao 

no interior da empresa. 

Os incentives para a internalizaqao decorrem 1 tambem, de 

imperfeiqoes de mercado - estruturais 1 cognitivas 1 incerteza 1 etc. -

ou das acqoes dos poderes publicos · com impacto na afectaqao de 

recursos apoio as actividades de I&D, protecqao de marcas e 

patentes, politica fiscal, cambial, etc. A esta luz 1 a existencia de 

FMN nao e directamente explic!vel pela posse de actives 

especfficos 1 e sua utilizaqao, pela empresa, com prop6sitos 

anticompetitivos. As FMN emergem como instrumento de eficiencia na 
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afecta~ao de recursos a escala internacional, superando irnperfeigoes 

de rnercado 1 ou criando rnercados anteriorrnente inexistentes, 

econornizando ern custos de transacgao. 

Aquelas duas abordagens sao rnais cornplernentares do que 

concorrentes. A prirneira enfatiza a papel da vantagern rnonopol1stica 

e a sua explora~ao internalizada, real~ando os prop6sitos anti-

cornpetitivos da empresa; a segunda valoriza a internalizac;:ao da 

transac~ao de certos actives e actividades 1 como mecanisme de 

eficiencia. A "verdade" est a segurarnente no rneio: a FMN e a um 

tempo potencialmente geradora de imperfeic;:oes de rnercado e 
I 

destruidora delas. E este 1 de res to 1 o sentido da evoluc;:ao da 

teoria das FMN. Mas, a que e que explica os padroes locacionais de 

origem e destine dos fluxes d IDE? Porque sao mutaveis no tempo? 

As teorias do cornercio fazem alguma luz sobre aquelas questoes. 

Muitos dos factores ·· explicativos dos padroes de comercio explicam 1 

tambern, as padroes do IDE. Traduzem, apenas 1 diferentes 

perspectivas locacionais das formas de envolvimento externo das 

empresas 1 num quadro de mobilidade internacional de alguns factores 

- aqueles que conferem vantagens competitivas a empresa e sao 

espacialrnente transfer1veis. 

Esta convergencia explicativa levou DUNNING [l] a sugerir que 

as teorias do comercio e as do investimento internacionais 

" ... deveriam ser tratadas como aspectos complementares de urna teoria 

ecletica do envolvimento internacional 1 que deve considerar nao s6 

os mercados de produtos finais, mas tambem os de factores e produtos 

intermedios 1 e reconhecer que a vantagem competitiva decorre nao s6 

da posse exclusiva de certos actives 1 mas tambem da capacidade da 

empresa para as internalizar 1 protegendo-os contra as falhas de 

rnercado e as actuac;:oes dos governos".· 

Neste ponto do trabalho analisa-se a teoria ecletica de 

DUNNING - paradigma OLI - e 1 em seguida 1 a teoria sintetica de 

MUCHIELLI. Verernos que se trata de explicac;:oes do fen6meno 

rnultinacional que, ao atenderem aos aspectos locacionais da 
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produ~ao, reabilitam o papel das vantagens comparativas dos pa1ses, 

hipervalorizados pelas teorias do comercio, mas secundarizados nas 

teorias do IDE, que dao urn enfoque predorninante as ernpresa ou as 

industrias. Isto significa que a origem das FMN e o destino dos 

fluxos de IDE nao sao fen6rnenos aleat6rios. Radicarn ern raz6es 

associadas as caracteristicas dos paises ern que operarn e respectivas 

evolu~6es. 

6.1 -A Teoria Ecletica de DUNNING 

A teoria ecletica [2] de DUNNING postula que, para urna empresa 

se envol ver em opera~oes de IDE, tres condiqoes devem ser 

satisfeitas [3]: 1) que possua "Ownership ll.dvantages" (OA), face a 

firrnas de outras nacionalidades, para servir rnercados particulares. 

Estas OA traduzern-se, frequenternente, na posse de activos 

intangiveis que sao, pelo rnenos ternporariarnente, exclusives da 

ernpresa que os detern; 2) satisfeita a condigao 1), deve ser rnais 

benefico para a empresa que possui aquelas vantagens, utiliza-las 

ela propria, do que vende-las ou cede-las a firrnas estrangeiras. 

Isto e, internaliza-las ~traves de urna extensao das suas 

actividades, ern vez de as externalizar corn a venda de licengas de 

produ~ao, ou contratos sirnilares, com ernpresas independentes -

" Internalisation Advantages" ( IA); 3) satisfeitas as condi~6es 1) e 

2), deve ser mais rentavel para a ernpresa utilizar aquela vantagern 

em conjun~ao com pelo rne~os alguns inputs fora do pais de origem; 

caso contrario, os rnercados estrangeiros serao inteiramente servidos 

pelas exporta~6es e o mercado dornestico da empresa exportadora) 

pela produ~ao dornestica - "Location Advantages" 

Quadro 2-I.B 
o Paradigma OLI 

1/antagem II I Via I OA I IA I LA I 
r-----------1----1---1-1 
~---~---------'-~I_:~:_ I sim_l 

I ::xporta9ao I sim I sim I nao I 
1------------------1------1--1----1 
lsolu9oes contra~uais j_:::_l~l_nao I 

Fonte:OUNNING,J.(l981),p.lll 
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A organiza~ao industrial, na tradi~ao de BAIN, preocupa-se com 

a natureza das OA, mas o autor reconhece que ha vantagens 

especificas da condi~ao de multinacionalidade da empresa. A economia 

dos custos de transac~ao estuda as circunstancias que levarn a 

empresa a internalizar a explora~ao daquelas vantagens(IA), por 

contraposi~ao a urna explora~ao externalizada. As teorias do comercio 

clarificam os factores de localiza~ao da produgao (LA) . 
··.,, 

QJadro 3-I .B 
A 'I'eoria Ecl.etica da Produ¢o Internacional ( *) 

( Factores a consi.derar ) 
('::~ \. : .: ~>~, 

:.. I I 

\~':_ .,., ,'~v ,&)~ 

- (J, I// 
"' i ~· (' I• </ I I- Vantagens Especificas da Empresa - OA ',, __ _:: __ .I :/ 

~----~~~~~~~~~~~~--------------------1 1 aJ-QJe nao sao ~t:aveis a corxti<;:ao c1e llllltinacionalidade da anpresa 

I -Di..trensao, diversifi~o de prcx:lutos e prcx:essos, cap!cidade para obter vantagens da divisao do trabalho e da I 
I especializa<;:ao, pcxler de ronq;x5lio, lt'a.ior capacidade e rrelhor utiliza¢o de recursos. I 

-Propriedade tecnolcigica, mm:as carerciais ( protegidas par patentee, etc. ,legisl.a.¢o) 

i
l -su;:erioridade organizacional ao nivel da prcx:!u<;:ao, sistaras de "narketing", capacidade de r&D, "pool" de capital I 

hl.lll'ailo e ~iencia 
-Acesso exclusive ou mai.s favoravel a ~ts: traba.lho, recursos naturais, financeiros, inf0J:I11a¢o. 
-capacidade para obter recursos a custos mai.s favoraveis ( p. ex. devido a dirrensao, ao pcxler ll'OllOpOlistico, etc. ) 

I

I -Aces so exclusive ou mai.s favoravel ao rrercado dos prcx:lutos. I 
-Prot:ec¢o govemarrental( baneiras legais a entrada, etc.) 

I b) -Vantagens das firrras ou ~- estabelecirrerrt:os j a instalados , sabre OS potenciais entrantes I 
I -Acesso ao potencial ( admiiiistrativo, "lll3!1agerrent", I&D, "narketing", etc.) da casa-roae a pie905 rrais favoraveis I 
I -Econanias de oferta conjunta ( nao s6 na prcx:lu¢o, mas nas cmpras, narketing, capital, etc. contratos) I 
I c) -r:evidas a condi<;:ao de llllltinacionalidade da anpresa I 
I

I -A !ll.ll tinacionalidade acentua as vantag:ns a J e b) por oferecer mai.ores oponurti.dades I 
-Acesso mai.s favoravel a ou rrelhor conhecilrento de : infomac;:ao, ~ts e rrercados 

I -capacidade para tirar vantagens das diferenc;:as internacionais en rrateria factorial e rrercados. Capaci dade para I 
diversificar riscos: p.ex. diferentes zonas Ill0l1etcirias, exploranio diferentes racios de capitaliza¢o. 

I II-Vantagens de Internaliza¢o (proteer;:<i.o contra ou explora¢o de imperfeic;Ces de rrercado) - IA I 
I -contracc;ao de custos( p.ex. pasquisa, regccia¢o e centrale) associados as transac¢ss nerca.ntis. I 
I 

-Evitar risco de erosao dos direitos de prcpriedade. 1 
-lllc:erteza do ~or( sabre o valor dos ~ts a vender, p.ex. tecnologia). 

I -orde os rrercados nao pmnitan discrimina<;:ao de pie905. I 
-Necessidade do ven:ledor protec;er a qua.1.idade dos prcx:lutos. 

I -captu.."'ar externalidades e si.rel:gias (p.ex. das vantagens ernmeradas em b)· I 
-canpensar a ausencia de • future narkets •. 

I -Evitar ou explorar os efeitos das i.nt.erverlc;Ces goverl"..arrentais( p.ex. quotas, tarifas, controle de ~' I 
diferenciais de i.mpostos J . 

II -controlar a oferta e condic;Ces de verxla dos .i!rp.!ts( L'lCluin:io tecnologia) • I 
-controlar as redes de distrib.ri¢o ( inclui.ndo as que paden ser usadas palos ccncorrentes J • I -Pti.ticas de subsidia¢o cruzada, p~ predat6rios, caro estrategia catpttitiva ( ou anticarrpru.tiva). I 

I III-Vantagens Especificas de I.ocaliza¢o - rA I 
I -Distri..b.!i¢o espacial dos ~ts e ItEICados. I 

-Pre<;:os dos .i!rp.!ts, quali.dat:e e prcx:!utividade: p.ex. trabalho, energia, rrateriais, a::rrporentes, bens sani- I 
I ~~. I I -custos de transports e ccmmi.ca<;:ao. 

I -Interven¢es governany:ntais. I 
-controle de ~s( incluin:io ba.r:'eiras tarifcirias), taxas de jure, incentives, clirra de investilrento, 

I estabilidade politica, etc. I 
- Infr.!estruturas ( ccnercial, legal, transp:~rtes ) • 

I -Distancia "psiquica" (lingua~, cultura, costmres, cultura anpresarial, etc. diferentes). I 
-Econanias nas activi.dades de I&O e "narketing" (p.ex. a extensao can que as econarias de escala obrigam a I concentra<;:ao da prcx:lu¢o). 1 

Fonte: OONNING,J. (1981). t:P· 80-81 
( .. )-As vantagens nao sao in:'.epan:lentes urras das outras; p.ex. as listadas an II depetd:m de caro as 00 

exploram as listadas en I. 
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Do Quadro 2-I .B constam, de forma resumida, os factores do 

quadro decisional da empresa que configuram o paradigma OLI. Os 

tres tipos de vantagens- OA, IA e LA sendo identificaveis e 

dotados de especificidade propria, interactuarn, mas sao sobredeter

minados pelas vantagens locacionais, que sao especificas de cada 

pais. As caracteristicas dos paises diferengas nas dotagoes 

factoriais, nas fungoes de produgao, nos sistemas de gestae, nos 

niveis de rendimento, na dirnensao dos mercados, economias de escala, 

etc. - que nas teorias da troca explicarn os padroes de comercio, 

explicam tambern os padroes locacionais (origem e destine) do IDE. 

A extensao com que urn pais investe no estrangeiro e o padrao 

industrial dos investimentos dependem, a urn tempo, da estrutura da 

actividade econ6mica e da capacidade das suas empresas em deterem 

OA, melhor exploradas por elas num pais estrangeiro do que nos 

respectivos paises de origem. Isto significa que a emergenia das 

FMN e respectiva re.partigao sectorial, ou melhor, a criagao deste ou 

daquele tipo de OA, que sao tambem especificas das industrias, 

dependem muito das caracteristicas dos paises de origem - incluindo 

nelas as politicas governamentais 

industriais. 

e respectivas estruturas 

Os cri terios de localizagao das filiais atendem, tambern, as 

caracteristicas dos paises de destine. De preferencia, as filais 

sao criadas em paises fisica, economica e psicologicamente pr6xirnos 

dos paises de origem. 

Assim, por exemplo, a dimensao da ernpresa, enquanto vantagem 

competitiva, esta · positivamente correlacionada com a dimensao e 

estrutura dos mercados, sendo razoavel postular que, mercados mais 

amplos suportam grandes empresas e, portanto, permitem a criagao de 

OA nas industrias que beneficiam de elevadas escalas de produgao. A 

dimensao da ernpresa nao sao tambem alheias as orientagoes dos 

governos quanto a fusees, tomadas de participagao e concentragao ern 

geral. 

De igual modo, tarnbem e razoavel adrni tir que os paises com 

despesas de I&D elevadas, ou com altos indices de qualifica9ao da 
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mao de obra, gozem de vantagens comparativas - a exportagao e ao IDE 

- em industrias intensivas em tecnologia ou mao de obra qualificada, 

permitindo as empresas obter OA pr6prias deste tipo de industrias. 

Paises com elevados rendimentos per capita consentem padroes de 

consume de elevada elasticidade/rendimento da procura, ou seja, de 

produtos sofisticados e diferenciados. A posse de recurs os 

naturais, e/ou a capacidade para os explorar, geram OA pr6prias dos 

sectores intensives em recursos naturais, incentivando as empresas a 

investir no estrangeiro nesses dominies. Mais geralmen te, 

estrutura dos mercados e a natureza dos recursos de urn pais afectam 

o tipo de OA das suas empresas. 

A intervengao dos · governos ( 4] e tambem especifica de cada 

pais, influenciando a criagao das OA das empresas e 0 

estabelecimento de relag6es mais ou menos preferenciais, entre 

paises de origem e destine do IDE ; A titulo de exemplo, refiramos 
: .. 

os diferentes tipos de intervengao possivel dos governos no sistemas 

educative, cientifico e tecnol6gico nacionais, em materia de 

politica de concorrencia, separagao entre sector publico e privado, 

politica fiscal, monetaria e aduaneira, c6digos do IDE, clima 

industrial e de investimento, estabelecimento de relag6es 

comerciais preferenciais, etc •. 

Ao servirem mercaaos particulares, as OA das empresas de uma 

nacionalidade sabre as empresas de outras nacionalidades sao, elas 

pr6prias, fungao dos mercados que estao a ser servidos e das 

caracteristicas dos paises onde a produgao esta a ser realizada. A 

escolha de certos paises reflecte relagoes de complementariade entre 

as OA das empresas e os recursos desses paises e/ou ligag6es 

preferenciais entre paises do ponte de vista politico, cultural e 

econ6mico. Exemplificando, relembramo~ as orientag6es de uma parcela 

significativa do IDE do Reina Unido para o Commonwealth, da Franga 
I • 

para a Afr1ca franc6fona, dos NPI para os PVD vizinhos, dos EUA para 

o Canada e Reine Unido, do Japao pra Sueste Asiatica, etc •. 

A sobredeterminagao das caracteristicas do pais de origem sobre 

o tipo de OA decresce como grau de rnultinacionalidade das ernpresas, 

148 



que as recriam, tirando partido das caracteristicas diferenciadas dos 

paises em que operam. 

Se as OA e as LA sao especificas dos paises, tambem as IA o 

sao. A propensao para internalizar varia de industria para 

industria, mas as falhas de mercado e as interven96es dos governos 

sao, tambem elas, especificas dos paises. Assim, por exernplo, os 

mercados de produtos primaries, tecnol6gicos, financeiros, etc., em 

alguns paises, sao al tamente imperfei tos, noutros, mais 

sofisticados. 

A estrutura hierarquica da empresa e fortemente influenciada 

pelas politicas governamentais em materia de fusao, tomadas de 

participa9ao e concentra9ao industrial. Diferen9as nas politicas 

dos paises de acolhimento sobre o enquadramento do IDE (facilidades 

fiscais e monetarias, repatria9ao de lucros, controlo da 

propriedade, etc.) e das tranferencias tecnol6gicas (pagamento de 
... 

royalties, etc.), afectam as formas de envolvimento externo. Estas 

tambem sao afectadas pelas politicas dos paises de origem: saidas de 

capitais, impastos sabre lucros repatriados, regimes aduaneiros 

preferenciais, etc .. 

De uma maneira geral, a teoria ecletica prediz que os 

incenti vos para a internaliza9ao e as manipula96es de pre9os de 

transferencia sao tanto menores quanta, entre outros factores, 

menos dispares forem os regimes fiscais, as barreiras pautais e nao 

pautais ao comercio, as politicas cambiais, ou quanta maior a 

capacidade dos governos para controlar aqueles pre9os. 

Cada pais, industria ou empresa tern uma propensao para a 

internacionaliza9ao, fun9ao das interac96es entre estes niveis 

estruturais e vantagem associadas. Os diferentes tipos de produ9ao 

no estrangeiro sao pr6prios de certa·s indus trias e resul tantes de 

combina96es particulares dos tres tipos de vantagens( Quadro 4-I.B). 

No caracter ecletico [ 5) da proposta de DUNNING reside a sua 

riqueza, mas, tambem, a sua fragilidade. E mesmo legitima a questao 

de saber se se trata de urn teoria. Contudo, sendo urn quadro 
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explicative abrangente, pela enumeragao quase exaustiva dos factores 

a ter em consideragao para o estudo do fen6meno multinacional, e um 

born referencial para a analise das especificidades nacionais e 

sectoriais das formas de envolvimento externo das empresas. Por~m, 

dificulta o estudo empirico do fen6meno, conforme se constata pelos 

resultados des testes realizados por DUNNING [6]. Como o pr6prio 

au tor reconhece, as exigencias da teoria em materia de informagao 

sao condicionadoras des resultados obtidos. Talvez que urn dos prin-

I 

'

Tipos de Produqao 
Internacional 

QJadro 4-I. B 
Tipos de Pn:rluqao Internacional: Alguns Factores D3te.tmi.nam:es 

I I 

da FMN (OP.) (!A) (IA) actividades l
o "porque" da Actividade lo "orxle" da pro:lu~ I o "caoo" do envolvi.Jll!llto ~los de I 

I I I I I 
ILBaseada en recur-leapital, tecnolcgia e 'Posse de RecUrsos I Assegurar a estabilidade Petr6leo, zinco, bauxita, I 
I sos naturais lacesso ao rrercado da oferta e o controle de cacau, cM,bar.anas,ananases I I j I ~.controls de rrercado estanho I 
1 2.SUbstitui~ de !capital, tecnolcgia, ca- ~~~ reduqao de I D3sejo para explorar van- I ccn;ntadores,farmaceuticas, I 

imt=tac;:Ces Jpacidade de "managarent" custos de mio de obra tagens tecnoleqicas;incer- veiculos a IOOtor, cigarros 

I l
e organiza~; capaci.dade le rnateriais;polltica I taza do ~;cus~os c:e1 I 
excedenti.ria de R&D, etc; gClV6l:Tla!I'Sntal ( barrei- infoona.c;ao e i.ltternallzac;:ao 

I ieconanias de escala:,.. ~~ ao ccm3rcio,incen- I elevados, etc. I I 
lrrarcas caterclaJ.S, tlvcs, etc.) 

13.Especializa¢o elcaro 2 rras tambt€m acesso I (a)-Econanias de esF9Cia- I (a)-<:cr.o 2,rnais ganhos I (a)-Veiculos a motor;apa- I 
I 

racionaliz~ de I ao rrercado ! lizac;ao e ccncentra~ I de interdeperxlencia de I relhos elktri.cos; IMqui- I 
.produto I Ida pro:luc;ao. I actividades naria agricola · I 

I .pro::esso I I (b)-<:ustos laborais baixosl (b)-Econanias de integral;:aol (b)-El.ectr6nica de ccnsurro, I 
I I e incenti vos governarren- I vertical texteis e vestuario, m3qui -I 

1 1 1 tais a. pro:lu¢o local I I nas foto;raticas , etc. I 

1
4.CarErcio e jDistri.bJ.iqao de produtos IMarcacios locai.s.Necessida-1 Necessidade de ccntrolar a I ura variedaCe de pro:lutos, I 

di.stril::ui~ I de de estar junto dos ccn-1 rede de distri.b.J.i~ e sobrettldo os que exi.gan 

I I I sumi.dores , servic;o r;Os/ I prot.eger a rna.rca da erpresa I ccntactos . pr6Kiloos can os I 
I ven:la os ccnsumidores 

ls.Servic;os IAcesso ao rrercado (nUrrero ~~ I Apraxi.rradalrente os tipos I seguros, bancos e servic;os I 
I Ide rutros investidores I 12 e 4 I de consultoria I 
I I estrangeiros l - I 

ls.rutros lvariedade- mas inclui IMm:adoS lvarios( ver acirna) I Varies tipos: I 
I l dive..rsif~~o gec:gra- I I I (a)-investllrentos de cartei-~ 

flca(hotels e linhas ra en prcpriedades, e1:c. 

I laereas) I I I (b)-<>rxla M ligac;:Ces espa- I 
I I ciais. I 

~=-~==~' I I I i F'onte: OONNING,J.H, ( 1981), p.47 

cipais contributes deste autor para a percepgao do fen6meno 

multinacional, resida na sua proposta interpretativa da 

mutabilidade do posicionamento dos diversos paises no ciclo de 

desenvolvimento do investimento 

ambito da teoria do IDE [7]. 

cobrindo, assim, uma lacuna no 

A teoria do ciclo de desenvolvimento do investimento visa 

fundamentar o posicionamento de cada pais, na qualidade de 

exportador e importador de IDE (stocks e fluxes), com a evolugao do 
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seu nivel de desenvolvirnento. Pastula que: 

se desenvol ve, a sua pas ic;ao evolui de 

1 ) a rnedida que urn pais 

urna fase ern que e s6 

irnportador de capitais, para outra ern que e tarnbern exportador e, 

dependendo das condic;oes referidas ern 2), urn exportador liquido; 2) 

a natureza das relac;6es entre o desenvolvirnento de urn pais e o 

respective grau de exportac;ao de IDE depende de: i) do nivel, 

qualidade e composic;ao factorial; ii) do seu sistema politico e 

econ6mico e, em particular, do papel desempenhado pelas forc;as nio 

mercantis na afectac;io de recursos; e iii) da forma e extensio da 

interface econ6mica e cultural com outros paises; 3) a distribuic;ao 

sectorial da exportac;ao de capitais varia igualrnente com os factores 

identificados em 2). 

0 autor considera que, a rnedida que urn pais evolui no seu 

estadio de desenvolvimento, com ele evoluem as vantagens associadas 

ao paradigma OLI e, portanto, as caracteristricas do pais como 

irnportador e exportador de IDE. Conforme o estadio de desenvolvi

mento em que se encontra urn pais, assim a sua posic;ao como 

importador/exportador de IDE. 

No estadio .l, o pais esta pouco desenvolvido, nio oferecendo 

grandes vantagens locacionais aos investidores estrangeiros, nero 

facilitando, as ernpresas locais, a criac;ao de OA. Potencialrnente, as 

OA das empresas estrangeiras, relativamente a este pais, serao 

melhor exploradas par outras vias: exportac;ao, IDE minoritario, 

venda de licenc;as,. etc .. 

A carencia ou insufici~ncia das LA e OA pede ser irnputada a 

reduzida dimensio e/ou atrofia do mercado, a ausencia de estruturas 

de trans porte e comunicac;ao apropriadas, a carencias do sistema 

educative, a indefinic;oes do quadro legal e institucional, a falta 

de recursos naturais ou outros, etc .. Em consequencia, as entradas 

(KM) e saidas (Kx) de capitais sao praticamente nulas (KM = Kx = 0). 

No estadio 2, as entradas de IDE apresentar-se-ao ja como 

comercialmente atraentes e viaveis, a rnedida que o mercado cresce e 

os custos de produc;ao local decrescem. 0 IDE pode visar a 

explorac;ao de recursos naturais, ou realizar-se no quadro de uma 

151 

_, 



politica de industrializa~ao do tipo substitui~ao de importa~oes 1 ou 

promo~ao de exporta~oes. Condi~ao necessaria a uma trans ferencia 

internalizada de recursos e a existencia de urn clima favoravel ao 

IDE e de urn enquadrarnento local e cornercial adequado. As saidas de 

IDE sao ainda reduzidas ou nulas 1 traduzindo a ineficiencia ou 

inexistencia de OA 1 por parte das ernpresas locais 1 para ul trapas-

sarern as barreiras dos IDE iniciais. Eventuais saidas de capitais 

fazern-se para paises vizinhos 1 adquirindo firrnas ja existentes 1 ou 

tomando participa~6es rninoritarias (KM > 0, Kx =0, Kx- KM < 0). 

Quadro 5-I.B 
Entradas e saidas de IDE e Est~dios 

de Desenvolvimento (*) 

~-----------T--------------------------T--------------------------1 

~--~:~~~~::_1----~~da:_de~DE-=-KE ____ ,_~~~~ad::_~e ID~---~--~ 
I Estadio 1 I OA - substanciais I OA - virtua!mente nenhumal 

I I 
IAe- substanciais I IAd- N~o aplic~vel 
LAd - Poucas LAe- Nao aplicavel 

I Estadio 2 I OA - substanciais I OA - Poucas 

I I: .. 
IA 9

- Prov~velmente I IAd- Poucas e 
em declineo especializadas 

1

1 

I LAd- Crescentes I LA - come9ando a 9 emergir 

I Estadio 3 I OA - Decrescentes/ I OAd- crescentes 
I I e mais especializadasl 
I I IA - Provavelmente IA - Ainda limitadas 
1 I crescentes I 
I I LAd- Decrescentes LA

9
- Crescentes 

I Estadio 4 I OA - .Decrescentes e/ou I OAd- Crescentes 

I I 
e mais especializadas I I 

IA - substanciais I IA - crescentes 

'-----------'-~~=-Decr::::~:: _______ I_LA==-~~:::: _________ _1 
Fonte: DUNNING, J.H. (1981), p.117 

d-domesticas ; e~estrangeiras ; (*) - rendimento per capita 

-
No estadio d, as firrnas estrangeiras instaladas come~arn a 

perder as suas vantagens rnonopolisticas: os seus produtos 

banalizam-se, cresce a concorrencia local 1 etc.. Seguem-se novas 

investimentos 1 provavelmente visando produ~oes rnais sofisticadas, em 

refor~o das IA 1 que apresentam uma tendencia para a erosao. Evoluem 

os custos salariais 1 aumenta a concorrencia local, as exigencias dos 

governos dos paises de acolhiment.o em materia de cria~ao de 
11 linkages 11 c res cern, etc. . Ao rnesrno tempo 1 as f irmas locais 1 

estimuladas pelo crescimento dos mercados, pelo efeito demonstra~ao 

das filiais das FMN 1 ou assistidas pelo Governo 1 corne~arn a g~rar as 

suas pr6prias OA, exploraveis preferencialmente pela via do IDE. 

A posi~ao do pais como irnportador liquido de IDE reduz-se, por 

152 



contrac~ao do ritmo de entrada de capitais e/ou aumento do seu ritmo 

de saida. Este estadio pode marcar o comec_ro da especializac_rao do 

pais em materia de IDE, atraindo IDE nos sectores em que ha LA, mas 

as OA das empresas locais sao fracas. Em paralelo, as empresas 

locais realizam projectos de IDE em sectores onde as suas OA sao 

fortes mas as suas LA sao fracas (Kx > 0, KM > 0, Kx-KM <0). 

No estadio !, o pais e urn exportador l.iquido de IDE. Isto 

reflecte fortes OA das empresas e/ou uma propensao crescente para as 

explorar internamente, noutros paises, em detrimento da produ~ao 

local, devido: a crescimento dos custos salariais, a redu~ao dos 

rirmos de crescimento da produtividade, a busca de recursos 

indisponiveis, mas necessaries a manuten~ao da competitividade 

internacional da empresa (tecnologia, pessoal pouco qualificado ou 

altamente qualificado mas barato, etc.). 0 crescimento dimensional 

da empresa, a medida que diversifica as actividades no estrangeiro 

e, em si mesrno, urn, .. incentive a urna rnaior internaliza~ao das suas OA. 

S imul tanearnente, as en tradas de IDE abrandarn o seu r i trno de 

crescirnento (Kx > 0, KM > O, Kx-KM > 0). 

SIMOES. [8] aplicou o paradigrna OLI a industria portuguesa 

(1964-1983), concluindo pelo seu poder explicative no caso da 

entrada de IDE. No que respeita a saida de capitais, " ... em 

contradi~ao corn o que postula a teoria ecletica do investimento 

internacional, a deterio~a~ao do clirna de investimento ern Portugal 

nao estirnulou o investimento estrangeiro no exterior, antes o 

afectou negativarnente de forma relativarnente mais nitida do que o 

inf luxo de IDE " Defende contudo, que, para pa.ises que nao 

atingirarn ainda a maturidade industrial, ha necessidade de 

complernentar o paradigrna OLI com o paradigrna ESP - Enquadrarnentos, 

Sistemas e Politicas- [9], dando maier Anfase aos aspectos de 

enquadrarnento g pol.iticas. Para estes paises, " ... urn clirna positive 

de investirnento interne actua como estirnulo e apoio as empresas 

nacionais para que se aventurem no exterior, dado o facto de as LA 

prevalecerem sabre as OA; no caso dos paises desenvolvidos, -o n.ivel 

de OA das ernpresas permite-lhes responder as deteriora~oes das 

condi~oes internas, atraves da internacionaliza~ao" (10]. 
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A observa~ao de SIMOES e pertinente, mas como explicar a 

passagern dos EUA e outros paises, da condi~ao de exportador, para a 

de irnportador liquido de capitais, ou seja, a inversao do ciclo de 

desenvolvirnento do investirnento? A teoria de ciclo de 

desenvolvirnento s6 parece ter algurn poder explicative para os PVD e 

NIP. De res to, e corn estes tipos de paises que o aut or testa a 

validade da rnesrna. 

6.2 - Da Teoria Macroecon6rnica do IDE Japones 

a Teoria Sintetica de MUCHIELLI 

6.2.1 - 0 IDE Japones e dos Paises do Terceiro Mundo 

A ernergencia das FMN do Japao e do Terceiro Mundo, e a 

posterior observa~ao das suas caracteristicas e comportarnentos, 

colocarn a questao da adaptabilidade das teorias da organizaqao 

industrial e da internalizaqao, a esta terceira onda de internacio

naliza~ao das ernpresas. Estas teorias predizern, e os estudos 

ernpiricos delas decorrentes confirrnarn a FMN como uma grande 

ernpresa, pertencente a sectores concentrados e oligopolisticos, ern 

especial os intensives em tecnologia e "marketing". 

Tern algurna aceita~ao a ideia de que aquelas teorias estao 

enviezadas para a explicaqao do IDE americana e europeu, cujas FMN 

sao realrnente de grande dirnensao, apresentarn o tipo de vantagens 

rnonopolisticas referenciadas - produtos diferenciados, intensives ern 

I&D e publicidade, econornias de escala, qualidade da gestae, acesso 

ao mercado de capitais, etc. povoam os sectores industriais 

intensives ern tecnologia, capital, "marketing" e sao exigentes em 

mao de obra qualificada. Questiona-se, no entanto, a sua directa 

adaptabilidade ao estudo das determinantes do IDE japones e das 

FMN do Terceiro Mundo. 

Os ataques rnais radicais as teoria da organizaqao industrial 

partem dos autores japoneses. 0 padrao sectorial do IDE japones -

sectores intensives ern trabalho nao qualificado, oferecendo produtos 

banalizados, ou sect ores intensives em recursos naturais-, as 

caracteristicas das FMN de pequena e media dimensao, com 
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preferencia por participagoes minoritarias -, a sua orientagao 

espacial - preferencia pelos PVD, em especial os do Sueste Asiatica 

- e o papel desempenhado pelo Estado na ajuda a sua internacionali

zagao, levaram KOJIMA [11] a rejeitar, em absolute, o valor 

explicative daquelas teorias para o caso japones. Propes, em 

alternativa, urn modelo macroecon6mico 4Q ~ japones. 

A inobservancia de vantagens monopolisticas de tipo americana e 

europeu nas FMN e filiais japonesas, a sua emergencia em sectores 

relativamente aos quais o Japao estava a perder competitividade -

textil, vestuario, brinquedos, pequena electr6nica, etc. -, ou nao 

tinha vantagens comparativas naturais (materias primas e recursos 

naturais -, nao validavam as teorias do IDE de raiz microecon6mica, 

que colocam a enfase na empresa. 0 fen6meno do IDE japones carecia 

de uma explicagao macroecon6mica, assente na teoria das vantagens 

comparativas. 

A teoria macroecon6mica de KOJIMA postula uma correspondencia 

directa entre as vantagens comparativas do pais e as rentabilidades 

comparativas das empresas. A fim de preservarem a sua competitivi

dade e rentabilidade, as empresas dos sectores em perda competitiva, 

ou sem vantagens comparativas, deslocalizam-se para paises com 

vantagens cornparativas naqueles sectores. As ernpresas pertencentes 

a sectores relativarnente aos quais o pais possui vantagens 

comparativas permanecem no espago nacional, sendo a exportagao, em 

alternativa ao IDE, ou venda de licengas, a solugao que conduz a uma 

rnaior rentabilidade comparativa das empresas. 

Nos anos 60 e 70, o IDE das ernpresas japonesas parece ter 

respeitado estes principios. A resultante salda-se, na opiniao de 

KOJIMA, por urn reforgo simultaneo da competitividade da economia 

japonesa e das economias dos paises de acolhirnento do IDE japones -

PVD, em especial os NPI do Sueste Asiatica. Esta ocorrencia levou o 

au tor a classificar o IDE japones como gerador de comercio, por 

oposigao ao IDE americana, que seria destruidor de comercio. 

A internacionalizagao das empresas japonesas nos anos 60 

sucedeu a uma fase de grande crescirnento do pais a seguir a II 
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G.G., no quadro de urna especializa9ao ern sectores tecnologicarnente 

pouco exigentes, e intensives em trabalho pouco qualificado. 0 

crescimento industrial do Japao conduziu, segundo OZAWA [12], a urna 

escassez inarnovivel de alguns dos seus factores de produ9ao chave, 

trabalho pouco qualificado, espa9o, recursos naturais 

susceptivel de colocar limites ao proprio crescirnento. 

0 IDE apresentou-se, assirn, como urn escape a estagna9ao 

industrial e resultou de urna deterrnina9ao colectiva, que visou 

deslocalizar, para terceiros paises, os sectores em perda de 

competitividade, e abastecer a econornia japonesa de rnaterias prirnas 

e recursos naturais, bern como de produtos interrnedios e finais, a 

partir de filiais localizadas ern paises com vantagens cornparativas 

nesses dominies [13]. 

Neste rnovirnento de deslocaliza9ao, sobressaern as empresas menos 

eficientes ou ern perda de competitividade que, sendo imaturas, para 

os padr6es arnericanos e europeus, ern dominies como a dirnensao, 

sofistica9ao tecnica, capacidade financeira, etc., foram fortemente 

apoiadas pelo governo, sociedades de cornercio e insti tui96es 

financeiras publicas e privadas [14]. 

Tarnbern, segundo OZAWA [15], o IDE japones se operou promovendo 

as industrias corn vantagens comparativas e limitando as desvantagens 

cornparati vas de outras, -nao se verificando, como aconteceu com o 

caso do IDE americana, " ... u:ina incompatibilidade estrutural entre a 

necessidade do pais conservar a sua competitividade comercial e a 

estrategia das ernpresas individuais ... " No case japones, esta 

compatibilidade decorre nao s6 da orientagao sectorial do IDE, mas 

tarnbem do tipo de estrategia das FMN: no IDE industrial, as filiais 

desempenham, em numero significative, actividades de apoio a ac9ao 

exportadora da casa-rnae, ou, quando assumern caracteristicas de 

filiais produtivas, desenvolvem actividades de montagem, com recurso 

a partes, pegas e componentes originarias do Japao, ou ainda, 

fabricam produtos intermedios (partes, pe9as e componentes), a 

integrar na fase final localizada no Japao. Raramente as filiais 

cobrem, no pais de acolhimento, a totalidade do processo de fabrico. 
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A preferencia por filiais com participa~ao minoritaria, com excep~ao 

das filiais orientadas para o apoio as exporta~oes, que sao sernpre 

rnaioritarias, reflecte nao s6 a menor capacidade negocial das 

firrnas japonesas perante as exigencias dos governos ern materia 

controlo das filiais, mas tarnbem urna estrategia deliberada de 

preserva~ao de recursos no espa~o japones. 

A teoria macroecon6rnica do IDE japones tern sido criticada par 

ausencia de fundamento rnicroecon6rnico fonte e natureza das 

vantagens competitivas das empresas face as ernpresas dos PVD e dos 

PD -, pelo fal ta de rigor na correspondencia entre vantagens 
, 

comparativas e rentabilidade comparativa das ernpresas. E ainda 

pasta em causa ao nivel da questao de saber se as ernpresas orientam 

as suas decisoes par taxas de rentabilidade relativas ou absolutas, 

ob.teniveis ern projectos alternatives. 

Segundo LEE [ 16], o facto das empresas japonesas nao serem 

titulares do tipo de vantagens associadas as FMN arnericanas e 

europeias, nao conduz a nega~ao da validade da teoria das vantagens 

rnonopolisticas, mas antes, a necessidade de analisar a esp~cifici

dade destas vantagens, no quadro da economia japonesa e das rela~oes 

competitivas com as firmas dos paises onde as FMN previlegiam a sua 

implanta~ao. Como pode sobreviver uma empresa, localizando-se ern 

terceiros paises, sern estar dotada de uma vantagem cornpetitiva face 

as concorrentes locais e/ou de terceiros paises? 

FRANKO. [ 17] , a prop6si to das FMN europeias, mostra como as 

condi~oes pr6prias de cada rnercado dornestico desempenharn urn papel 

irnportante no desenvolvimento das vantagens que as respectivas FMN 

exploram, e na cornposi~ao sectorial do IDE. Independentemente das 

especificidades nacionais, as FMN europeias, relativarnente as 

americanas, desenvolvern produtos destinados a niveis de rendirnento 

media e inovarn em ordern a economizar ern espa~o, materias prirnas e 

capital. 

WELLS [18] evidencia as caracteristicas e vantagens especificas 

das FMN do Terceiro Mundo, contrapondo-as as FMN dos paises 

industrializados. As FMN do Terceiro Mundo ernergem ern sectores onde 
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a cornpetigao se faz pelos 

resul tarn de urna particular 

pregos e as vantagens 

capacidade de adaptagao 

tecnol6gicas 

as condigoes 

locais: redugao e flexibilidade das escalas de produgao, inovag6es 

tecnicas para utilizagao de rnaterias prirnas locais e produgao de 

"produtos etnicos", produgao e adaptagao dos equipamentos importadas 

a processes de produgao mais intensives em trabalho, etc .. Relativa

mente as FMN dos paises industrializados, esta vantagem tecnol6gica 

decorre de urn fen6meno do tipo <esquecer par nao fazer> (19]. Outra 

vantagem competitiva reside ainda na adopgao de sistemas de gestae 

pouco pes ados, no conhecimento adquirido sabre os paises de 

localizagao, atraves das exportagoes. 

LALL [20] adverte para o simplismo da designagao englobante de 

FMN do Terceiro Mundo e evidencia as diversidades nacionais: " ... o 

IDE dos diversos PVD apresenta diferengas dignas de interesse, que 

podern ser imputadas a natureza das economias e das politicas 
-· 

sectoriais. As economias modestas e abertas exportam, essencial-

mente, o seu conhecimento em materia de produgao e as suas melhores 

tecnicas de gestae e comercializagao. As economias mais importantes 

e mais fechadas, exportam certas tecnologias de base e certos bens 

de equipamento, assim como o saber fazer no dominic da produgao; por 

vezes, estas tecnologias sao ul trapassadas, e as competencias em 

materia de comercializagao, relativamente menos acentuadas ". 

0 principal contribute aa teoria ecletica de DUNNING reside na 

clarificagao das relag6es existentes entre as caracteristcas 

estruturais e a envolvente macroecon6mica do pais de origem das FMN, 

e o tipo de OA destas empresas. A teoria do ciclo de 

desenvolvimento do IDE sugere, rnesmo, que as OA nao sao estaticas, 

mas evoluem em fungao dos padroes de desenvolvimento dos paises onde 

se localizam. Nesta perspectiva, a teoria macroecon6mica do IDE 

japones tern urn poder explicative limitado a fase incial (anos 60 e 

70) da internacionalizagao das empresas nip6nicas. Actualmente, como 

de resto se deduz da orientagao espacial e sectorial dos fluxes de 

IDE japones, as FMN nip6nicas aproximam-se dos padroes competitivos 

das FMN amerianas e europeias, disputando com elas os mercados dos 
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PD. A ser assim, e de adrnitir que as FMN japonesas, nao obstante a 

sua especificidade nacional, adquiram as suas pr6prias OA. 

Na linha de DUNNING, situa-se a teoria sintetica de MUCHIELLI 

(21], que propoe uma leitura da propensao para o IDE resultante 

de urn jogo de combina~oes entre vantagens comparativas dos pafses e 

vantagens competi tivas das empresas. Mas, enquanto a teoria 

ecletica permanece, na sua essencia, uma teoria microecon6mica, 

MUCHIELLI, sem cair no radicalismo japones, propoe uma leitura de 

cariz mais macroecon6mico, introduzindo o conceito de hierarquia das 

vantagens comparativas e conferindo as teorias do comercio urn duplo 

estatuto: tanto fundamentam a troca de mercadoria como os fluxes de 

IDE. 

6.2.2 - A Teoria Sintetica de MUCHIELLI 

Os fluxos de IDE, enquanto pacotes de recursos, sao, a urn 

tempo, importa~oes I exporta~oes de capi tais de tecnologia, "kow

how", servi~os, mao de obra qualificada e bens de capital, 

equipamento, etc .. Isto permite pensar que as determinantes da troca 

de produtos e as do IDE sao comuns. 

A teoria sintetica utiliza o potencial das teorias do comercio, 

para explicar, nao s6 as trocas de produtos mas, tambem, os fluxes 

de combina~oes particulares de factores de produ~ao operadas pelas 

empresas que, no quadro _macroecon6mico do pais em que estao 

implantadas, e das estruturas de mercado em que operam, lhes 

conferem vantagens microecon6micas competitivas. Digamos que o 

contribute de MUCHIELLI consiste numa leitura particular das teorias 

do comercio, segundo a qual, as empresas, e nao o Estado-Na~ao, sao 

os actores principais das trocas e dos fluxos de IDE. 

Preserva, das teorias do comerci<?, o caracter macroecon6mico 

das vantagens comparativas. Neste sentido, o pais esta no centro da 

analise, mas as vantagens comparativas estao hierarquizadas. Na 

medida em que confere as empresas, no quadro dos sectores a que 

pertencern, o papel de actores principais das trocas e dos fluxes de 

IDE, e tambem rnicroecon6rnica. A analise situa-se entao, simultanea-
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mente, a tres niveis hierarquicos: empresa, sector, pais. 

Por urn lado, a empresa possui vantagens competitivas 

decorrentes das caracterf.sticas que lhe sao pr6prias como " ..• urna 

certa quantidade de capital hurnano, urn sistema de organiza~ao, urna 

estrutura de I&D, a posse de novos produtos, etc. . Destas, pode 

resultar urna vantagern absoluta sabre os outros concorrentes". Por 

outre lado, as ernpresas e respectivos produtos integrarn urn sector 

com estruturas de rnercado pr6prias: grau de concentra~ao, tecnolo

gia, tipo de concorrencia, etc .. Finalmente, o pais possui vantagens 

comparativas que refletem as suas capacidades de oferta -tecnologia, 

dota~oes factoriais, economias de escala-, bern como as suas 

caracteristicas de consume, -nf.vel de rendimento, dimensao do 

rnercado, etc.- [22]. 

0 conceito de vantagem comparativa e, em MUCHIELLI, defiilido 

por forma a abarcar todas as determinantes da troca, rnelhor dizendo, 
;:., . . 

todas as teorias da troca. "Dado que, pelo rnenos uma das seis 

condigoes seguintes se nao verifique, havera troca, porque daf. 

resultam pregos relatives diferentes sabre o produto: 1) as fun~oes 

de produgao sao identic as internacionalmente; 2) as dotagoes 

factoriais sao identicas entre os parceiros comerciais; 3) os gostos 

dos agentes econ6micos sao identicos entre os paises; 4) nao ha 

possibilidade de economias de escala na produgao de urn bern; 5) nao 

ha distorgoes no rnercado de produtos; 6) nao ha distorgoes no 

mercado dos factores de produ~ao." [23] 

Irnplicitamente, estas ~randes categorias de determinantes 

encontrarn-se presentes nas explicagoes tendentes a fundamentar a 

internacionalizagao das empresas (exportagao e IDE). No entanto, 

coloca-se a questao de saber porque e que, por urn lado, urn pais tern 

uma maier propensao a exportagao do que a produ~ao no exterior e, 

por outre, uma empresa e mais investidora no estrangeiro do que 

exportadora. 

A evolu~ao de urn estadio maier propensao a exporta~ao ,- para 

outre de maier propensao A produgao internacional, resulta de uma 

progressiva "decalage" entre as vantagens competitivas das empresas 
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e as vantagens comparativas do pais. Esta ''d~calage", em virtude do 

caracter evolutivo das vantagens comparativas, decorre, ,. ••• au 

porque a procura de factores da empresa nao pede ser satisfeita pela 

oferta de factores do pais de origem, ou porque a oferta do produto 

da empresa nao encontra apoio suficiente na procura interna. A 

estrutura de mercado influenciara tanto mais o fen6meno da 

deslocaliza~ao, quanta maier for a diferen~a entre a estrutura de 

mercado internee a do mercado mundial" (24]. Per outras palavras, 

a propensao a exporta~ao ~ dominante, quando a vantagem competitiva 

da empresa e a vantagem comparativa do pais estao "em fase". Uma 

maier propensao a produ~ao no estrangeiro verificar-se-a, quando a 

vantagem competitiva da empresa e a vantagem comparativa do pais se 

encontram "desfasadas". Seja qual for a determinante da troca, a 

vantagem comparativa do pais ~ tanto mais forte quanta mais "em 

fase" estiverem os tres niveis: pais, sector, empresa. 

MUCHIELLI an~lisa, a titulo ilustrativo, este jogo de 

combina~oes entre as vantagens competitivas das empresas e as 

vantagens comparativas do pais, socorrendo-se das determinantes 

tecnol6gicas da troca - teoria de Ricardo e corrente neotecnol6-

gica-, e das determinantes factoriais 

factores e corrente neofactorial. 

-teoria da propor~ao dos 

Oeste jogo, resulta a 

possibilidade de uma mesma determinante colocar, em simultaneo, urn 
-

pais/sector/empresa em van-t:a_gem comparativa/vantagem competitiva com 

alguns parceiro e em desvantagem com outros, fun~ao do lugar que 

ocupa na hierarquia das vantagens comparativas 

"distancia econ6mica" que os separa. 

, 

des paises e da 

E nitida a preocupa~ao do autor em nao deixar de fora nenhuma 

manifesta~ao do IDE, seja este originario dos paises mais desenvol

vidos ou dos menos desenvol vidos, dirija-se o fluxo de IDE para 

paises situados acima ou abaixo na hierarquia. 

, 
E reconhecida a importancia da tecnologia nas "performances" 

comerciais das empresas, dos sectores e dos paises. - Esta 

irnportancia, no case do IDE, e ilustrada no Quadro 6-I.B de forma 

multifacetada. 
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Num primeiro caso, admite-se uma situa9ao em que uma empresa, 

que se quer tornar competitiva ou aumentar a sua competitividade nos 

mercados internacionais de produtos altamente intensives ern 

tecnologia, nao pode satisfazer 

de produ9ao no pais de origem. 

a procura dos respectivos factores 

Verifica-se, portanto, urn desfasa-

rnento entre as caracteristicas da empresa e do sector de urn lado, e 

as dos pais do outro. A ernpresa deslocaliza-se para urn pais que 

lhe ofere9a a tecnologia de que necessita. Existe deslocaliza9ao 

no sentido da alta, para urn pais dotado dessa tecnologia, correspon

dendo o exemplo a numerosos investimentos estrangeiros nos EUA. 

Este pais, corn uma procura importante para o produto e urna oferta 

abundante de tecnologia, reune as condi96es para a implantagao da 

empresa, nao existentes no seu pais de origem: procura potencial do 

produto nao revelada e inexistencia de oferta de tecnologia. 

Num segundo caso, a empresa e dotada de urna vantagem tecnol6gi

ca efectiva e, tal como no primeiro, integra urn sector tecnologica

rnente intensive, corn uma concorrencia internacional de tipo 

oligopolistico, mas o pais de origem, se por urn lado lhe permi te 

satisfazer a procura de tecnologia, apresenta uma procura incipiente 

para o produto. A deslocalizagao faz-se para paises com uma oferta 

incipiente do tipo de tecnologia requerida, que continua a ser 

importada do pais de origem, mas com uma procura do produto elevada. 

MUCHIELLI enquadra aqui o IDE japones nos EUA realizado por firmas 

de electr6nica Hi-Fide tipo·"mini". 

0 terceiro caso corresponde ao ciclo do produto classico. A 

desacelera9ao da procura no pais de origem leva a empresa, dotada de 

uma vantagem tecnol6gica efectiva em produtos ja banalizados neste 

pais, mas ainda novidade no estrangeiro, a investir em paises com 

uma procura dinamica, mas com uma oferta tecnol6gica incipiente. 

Por 111 timo, a ernpresa apresenta urna vantagem em tecnologia 

apropriada, confrontando-se com uma procura nacional pouco dinamica, 

mas forte ern paises rnenos desenvolvidos. 

Em todos os casos, a deslocaliza9ao visa colocar em fase os 

diferentes niveis de analise, em particular a vantag~m cornpetitiva 
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~6-I.B 

CeteJ:rni.nantes Tecnol~icas da r:es locallza~ 

I Finnas I Sect.ores/Pro:lutos I Pais de origan I Pais de Acol..himanto I 
I l __________ l I I 
I Vanta<;an c~titiva I 1-Ercado /1;!rcado t'ereado I Vantasan CC!T'p!ntiva I Vantagan Carparativa I 
I I Nacional Esttangeiro Intexnaeional I I I 
I I I I I 
I Pl:oo.1ra cu disponi- I Estruturas de rrercado I ProcUra do I Oferta de I Procura do I oferta de I 
I bili.dade Interna de I ( oferta e natureza dos pro:lutos) I pro:luto I tecnolCXJia I produto I t.ecnolCXJia I 
I tecnolCXJia I I I I I I 
I I I I I I I 
Ill + I - + + I I I + I + I 
I Vanta<;eJS tecnol6gicas I In:lilstrias tecnol~icas. I Pro::ura po- I Oferta tecno- I Procura do I Oferta tecno-1 
I potenciais. I concorrencia internacional oligcpolis- I tencial nao I l~ica ine- I produto i.m- I 16gica i.ropor-1 
I Forte procura de I tica: produtos novos frequentes. I revelada I xistente I portanta.Ren-1 tante. Pais I 
I tecnolCXJia. I !lercado nacional ain:!a fraco. I I I dirrentos e!e-1 inovador I 
I I I I lvados I I 
I I I I I I I 
I I I I I • Aprerxler tazendo • • Loca- I 
I I I I I liza¢o nos paises de tecno-J 
I I I I I lCXJia suparior para o sector! 

I I I I I consi.derado I 
I I I I I I I 
l2l + .1 + I I + I + I I 
I Vanta<;eJS tecnol6gicas I i.dan ( 1 ) I Pro::ura naci -I Oferta nacionall Procura do I Oferta tecno-1 
lefectivas I I onal aiixla. I em tecnolCXJia, I pro:luto,fortej l6gica a.in:la. I 
I I I inexistente I i.Jtport-..ante I Renilirentos I L'leXi.stente I 
I I I I lelevados I I 
I I -· I I I I I 
I I I I I Ciclo do pro:luto japones • I 
I I I I I lo::alizac;ao nos paises da I 
I I I I I procura suparior. I 
I I I I I I I 
IJl + I + + I I + I + I I 
I Idem (2) I Pro:lutos Pro:lutos Forte I Procura na- I Idem (2) I Pro::'J..'"a da I Oferta tecno-1 
I I ja . aiixla. concorrencia I cional c1e- I I pro:lutos I l6:Jica airda I 
I I banalizados nO'IOS I crescenta I I crescenta I fraca I 
I I I I I I I 
I I I I I Fase da daslo::alizac;ao do I 
I I I I I ciclo do pro:luto· noxmal, pa-l 
I I 1 I I ra o pais de tecr.ol.CXJia I 
I I 1 I I inferior I 
I I I I I I 
J4) + I + I I + I + I I 
I Vantage!!'.s t.ecnol6gicas I Pl:O:luto e processo banilisados cu ja I Pro::ura na- I Oferta nacionall Pro::ura da I oferta tecno-J 
I apropriadas I inexistentes sobre os tteJ:Cados I cional de- I em tecnolCXJia I produtos I 16gica fraca I 
I I internacionais I crescenta I apropriada I crescenta I I 
I I I I I I I 
I I I I I Deslocalizac;ao para os PVD I 
I I I I I de tecnolCXJias apropriadas I 
I I I I I I I 

Fonte : Ml.lC!liELLI, J-L. ( 1985), p. 238 

da firma com a vantagem comparativa do pais de implantac;ao, no 

sector ou produto de referencia. 

No Quadro 7-I.B 1 onde sao analisadas as determinantes do IDE 

em termos de dotac;oes factoriais ( trabalho qualificado e nao 

qualificado 1 capitais, materias primas 1 etc.) 1 pode ser feita uma 

lei tura do mesmo tipo. Fica-nos a ideia 1 de resto ja presente ern 

MUCHIELLI ( 1980), da inexistencia de razoes alternativas para a 

163 

'I 
I 



troca e 0 IDE, fora da teoria ricardiana e das 

factores e respectivos prolongamento as correntes 

propor9oes de 

tecnol6gica e 

neofactorial. Vale para aqui a critica formulada em E-5 · 3: como 

explicar o IDE intraindustrial num contexte bilateral ?. 

!'ro:W:a de iac""..Qti!S Q1 

disconibil.i.da i.mar
na ea tic::s 1 
fa.1:oms 

1) + 
r::ota<;Ces esp!cifica.s e!ll 

t:.taJ:allto oig qua.J.ilicado 

2) + 
'tn!:all'.o nl r::ota<;Ces ~ e!ll 
qua.ll.fie!cio t--:!i::a.l.ho n!o qt'8 1 i ;.; cado 

J) ... 

':::ab&l.l:o r::ota<;Ces aspaciiic:as en 
en• !if; cado t...~.o qua.liti.Qdo 

QJ.II:!to 1-r . a 
catal:lllirwtca ?actariAil da C.llc"" I! nqio 

Ma.."C!do ~ l'arCZCQ vam:.aqa a:ICijlltativa 
C1aCionaJ. ~ tllta.."''.acicn&l. ?:oalnlprcc:!u1:o Otarw'fa.c:earts 

+ + 
~..as 8111 dacllrao. ~r:dr.l=a banal.iza
C.CS. 'll1ali.eu intans. 811 c:ab.;x::uco qu.a.l.if. 
~ imamacicnA.I. pilOI ~· 
l'2rC3do im:arnad.o:w. anliMdo e llWtCido 
nacional. 8111 Cc:ascimllnco 

!Call ( l) 

!>=11:3. do ~ !la:ic:ladl do trlt" 
Cac:a11C811ta ba.J..hg ;x::uco qua

l.ifiado • baratc 

!Call ( l) ~(1) 

Vantaqa Carll;ll:!.civa 
l'm:!lra/~to otl1't.llf='.::r.. 

+ + 
i'ti::Cll:a c:ascam:e Al:l.uxiinci.& c. 

t."Z.i:a.J.ha !;Q.ICQ 
qnalifiada 

C&llo:aliz•Q'o para taer1CICZ!t..-a: vm 
tagans de c:lStOS • cia ~ 

.am (1) 

C811cca I j zeyio pat& ~ !.S 

vam:.aqans da c:wn:osz ~. 
zon& de Livra = 

!Can (l) ?l:Oc:lln do ~ Tl:aba.lllo aual.ifi- ?r:a1ra. a.i.n:la. nio ~ ell 

Cuto fo=te c:z::!o ru:oi= t'EMIJ.sda. ~ c-.:all:!. 
quallf!.c:!do 

calo:a I i "GZO 01.'"!1. P!Wes ea t=o...ba.-
l.llo qua.i.i.iic::adO ~ 

4) ~ +- ~ '!"' 

?r!::C:n Ce fac"-Ol:!!!I(Ci!.• rrescr..a lll!dlln.!'l:c::ltQS i:ttensivas e!ll 

?i,tais e m3qu.i.".aS} ca¢tal. Co.'lCCdncia. ~tica 
il!;x=nta 

5) + 
~i==se!ll 

~tats~ 

5) + 
l!.pr:i!Ms/ ~ escec:ific:as 
't::ens iatar- em t..~ atata 1 i f-i ,:;ado 

a3dios ca¢tais, ~l.o:jia rs:.. 
cesstrios a ~ 
dU iM.~ pr'.J~BS 

+ 
!:!ell ( 4) 

+ 
J:n:ilist:ia de l:a!a, ltCilCC:Olio, c:artel. 
'l.\tcnicas i.ntensiV25 all Cacital. Q1 tacno
lc:gi.a..?tc:iutos .im:a!::!B:iicS l:ana.Li.udcs Q1 

~(l;et:rOleo, o::bre, clmCo} 

caslo:al i?2 GZO psn. cim 1!111 .blsa. 
ds ~tais 

+ + + 
t>= do ~ Di.st:atibi.l.id E111 :'orta ~ 
Cut:o.~ ca;ti,tal 

C81icra H z~c;:io para Wm ;an ex
~ as daal;r:lea ~ 1!111 
c:pital 

!)o!!!cralizac;:io pua elCI?l= os ja
ti.qoe.h"..mi.ta t=.sf~ l.cc:zl. 
(.r:etillaria a ~~ 

7) + + + + .;. 

H. primasl rem ( 6 1 ~ da t=.sfcz:mt;ao, ~l.ia. !CaD. (6) 
k:ens fica.is car-..el., ~lin. 'll§cnicas i.m:.ensiWll au 

capital. ?l:C:illtos nao ta:mlclqiccs mas 
fortsranta difatanc:i.adgs na fase fina.l. 
( al.iJranT:ac;:i l:ebidas ) 
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Oferta. c!a ~ l'l:'CC:Im. fl:aca Di,smn;bil ~dO 

da~¢-pz:lm5 iJmiatenta, 
<:amcdada cia t:?llllS-

~-
ill8rics = 
.izD;uts 

O!Sicralinc;io pam elCI?l= oe pm 
dl1tos aclmli::iol. l'l:l#ai:ca tl:311afor
lll\l.c;i.a io:aJ. pcasf;vel.(~l 



N 0 T .:1. S 

Ponto 1 

[1]-0 outre eo dos efeitos da acqao das FMN sabre os paises de origem e acolhimento 
[2]-Antes dos anos 20, nenhum pais recolhia dados sabre as fluxes e stocks de IDE, au das activida

des das FMN. Antes da II G.G., s6 o canada publicava dados sabre as fluxes de IDE. Nos EUA s6 
desde 1950 ha dados anuais. No R.Unido, s6 depois de 1960 foram publicadas series sabre o IDE e 
identificadas separadamente as actividades das empresas estrangeiras. Em 1960 nao havia uma 
estimativa do stock mundial de IDE. Sabre o assunto ver OUNNING,J.H. ll ll· (1986), p.26 in 
HERTNER,P. e JONES,G.(1986, ed.) 

(JJ-HERTNER,P. e JONES,P.(1986),p.5 in HERTNER,P. e JONES,P.(1986, ad.) 
[4]-Expressao precaria, porquanto o financiamento das actividades das FMN em terceiros paises pode 

ser feito com recurso ao credito local e/ou reinvestimento de lucros. 
[5]-Sobre o assunto ver OUNNING,J.H. ll li· (1986), pp.25-30 
(6J-AGARWAL,J.P.(1980), p.741 
[7J-AGARWAL,J.P.(1980), p.740 
[8J-CHAMBERLIN,E.(1935) 
[9J-ROB!NSON,J.(1933) 
(10J-HYMER,S.(1960) 
[11J-BA!N,J.S.(1956) 
[12J-DUNN!NG,J(1981) 
[13J-MUCHIELLI,J-L.(1985) 

Ponto 

[1]-Tambem chamada hip6tese das taxas diferenciais de remuneraqao do capital 
[2J-NURSKE,R.(1933), pp.97-116 
[3]-Vide contributes de VON THUNEN, HOTELING e WEBER 
[4]-DUNNING,J.H.(1964), pp.59-62 
[SJ-Trata-se da visao classica da obtenqao do equilibria atraves das variaqoes dos preqos relatives. 

Alguns autores neoclassicos, como por ex. TAUSSIG, VINER e WHITE focararn a atenqao dos efeitos 
dos movirnentos de ca~ital sabre o nivel de rendimento e suas repercursoes sabre as 
a.Pagamentos, atraves da propensao marginal para importar. 

(6]-Sobre o assunto ver AGARWAL,J.P.(1982), pp.741-743 
[7]-Por exemplo AGARWAL,J.P.(1982), pp.742-743 e HOOD,N. e YOUNG,S. (1979), pp.75-77 
[8]-SWEEZY,P.M.(1956) e BARAN,P.A. e SWEEZY,P.M.(1966). Para uma apreciaqao sucinta da 

contribuiqao destes autores ver OOWIDAR.M.(1969) in CEDEP(1977, n.o 2, ed.). pp. 89-118 
[9J-MICHALET,C-A.(1975) 
(10]-Esta visao do problema e a extensao, a escalade varies paises, da racionalidade comportamental 

do investidor formulada par TOBIN,J.(1958) e MARKOW!TZ,H.M.(1959) no quadro de um s6 pais. 
Apesar desta teoria s6 ter sido forrnulada nos anos 50, a hip6tese ja esta presente em 
IVERSEN,C.(l935). Ver GRUBEL,H.G.(1968) como uma das prirneiras aplicaqoes bern sucedidas da 
teoria aos investimentos internacionais em carteira. 

[11]-GRUBEL,H.G.(1978), p.76 
[12]-LEVY,H e SERNAT,M.(1970) 
[13J-RUGMAN,A.M.(1977) 
[14J-RUGMAN,A.M.(1979) 
[15]-HOOD,N. e YOUNG,S.(1979), p.S) 
[16J-AGARWAL,J.P(l980),pp. 744-746 

Ponto 3 

[1]-DUNNING,J.H. (1973), pp.295-297 
[2]-BROOK,M.K e REMMERS,H.L.(1971) 
(3]-MICHALET,C-A. e DELAPIERRE,M. (1973) 
[4J-OUNNING,J.H.(1973), p.295 
[5]-STOBAUGH,R.B. ( 1968 e 1969) e SCHOLLHAMNE·R,H. ( 1972) 
[6]-~YMER, S.(1960) 
[7]-Por exernplo KINDLEBERGER,C.P.(1969), CAVES,R.(1971), HORST,T.(1972), LALL,S,(1982) e LALL,S. e 

SIDDHARTHAN.N.S.(1982) 
[BJ-Vide trabalho pioneiro de MASON,E.S.(l939) 
(9]-sobre a rnetodologia da Organizaqao Industrial ver por exemplo SCHERER,F.M.(1979), KOCK,J.(1980) 

e JACQUEMIN,A.(1979) 
[10]-Ao contrario da maioria dos autores americanos, alguns 

adoptam uma postura mais comportamentalista. Ver 
JACQUEMIN,A.(1967) 

[11J-KINDLEBERGER,C.P.(1969), pp.l3-51 
(12]-JONHSON,H.G.(1970), pp.35-39 
[11]-CAVES,R.(1971), pp.S-10 
[14]-HIRSCH,S.(1976), pp. 260-261 
[1SJ-CAVES,R.(1971), p.6 
[16]-BOUSSIAUX,J.(1958) 
(17]-HORST,T.(1972), p.261 
[18J-VERNON,R.(l971), pp.27-28 

europeus, nomeadamente franceses, 
por exemplo BIENAYME(1971) e 

[19]-Trata-se, mais genericamente, da relaqao que se admite existir entre dimensao e poder de 
mercado e • fora do mercado • 

[ 2 0 J- HORST, T. ( 19 7 2 ) , p. 2 59 
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(21]-HORST,T.(l972), pp.263-264. Daqui o autor conclui que as economias de escala, que encorajam a 
dimensao da empresa, tendem a desfavorescer mais a cria9ao de filiais do que no caso de 
empresas com uma dimensao media dos estabelecimentos mais baixa 

[22)-LALL.S.(1982), pp.107-108 
(23)-Sobre as determinantes da concentra9ao e sua varia9ao ver o conjunto de resultados de testae 

empiricos apresentados em CUR.RY,B. e GEORGE,K.O.(l983), p.217-229; ver tambem BAIN.J.(l956) a 
prop6sto da hierarquiza9ao de 20 industrias americanas em termos de barreiras A entrada. 

[24]-Este resultado e conclusive como de HOR.ST,T(1972) 
[25]-GRUBER,W. ~ al (1967) 
(26)-Medida pelas variaveis: despesas de I&o/vendas ; cientistas a engenheiros de I&D/amprego total 

da industria 
[27]-MAJUNDAR,B.A.(1980) 
[27-a]-PUGEL,T.A.(1978 e 1981), citado em MARTIN,S.(1988), pp. 349-350 
[28]-LALL,S. e SIDDHARTHAN,N.S.(1982), pp.678-679 
(29]-VERNON,R.(1979) 
(30]-DUNNING,J.H.(1981) 
(31]-Para mais desenvolvimentos ver ponto 6.2.1 
(32]-Para mais desenvolvimentos ver ponto 6.2.1 
(33]-CASSON,M.(1986) 
(34]-BUCKLEY,P.J.(1985-a), p.S 
[35]-VERNON,R.(1966) 
[36]-VERNON,R.(1966), p.52 
[37)-0s estudos de < marketing > admitem mais uma fase: a fase de declineo do produto, na qual a 

procura diminui, conduzindo a retirada do produto, se ac96es de revitaliza9ao do ciclo nao 
forem tomadas 

(38]-VERNON,R.(1966), p.54 
[38-a]-VERNON,R.(l966), p.59 
[39]-STOBAUGH,R.B.(197l) 
[40]-PARRY,T.G.(1975) 
(41]-WELLS,L.T.Jr.(1966) 
(42]-VER.NON,R (1974 e 1977) 
[43]-Para urn born desenvolvimento da teoria do oligop6lio ver KOUTSOYANNIS,A.(1975), pp. 216-254 
(44]-Sobre as condi96es que facilitam/dificultam a coordena9ao oligopolistica ver 

SCHERER,F.M.(1979), cap. 6 e 7 e MORVIN,Y.(1976), pp.164-174 
[45]-HYMER,S. e ROWTHORN,R.(1970) in KINDLEBERGER,C.P(1970, ad.) 
(46]-LANTERI,M.(1984) . 
[47)-A superioridade do " management· " e das tecnicas de • marketing " sao as vantagens mais 

evidenciadas em S-SCHREIBER,J-J.(1968) 
[48]-Sobre o assunto ver MORVIN,Y(l976), pp.79-90 
[49]-LANTERI,M.(1984),p.749 
(50]-KNICKERBOCKER,F.T.(l973).Seguimos de perto o tratamento dado a este autor e a GRAHAM,E.M.(1974) 

por MUCHIELLI,J-L.(l985), pp.44-50 
[51]-GR.AHAM,E.M.(l974) 
(52]-MUC3IELLI,J-L.(1985), pp.46-47 
[53]-ALIBER,R.Z.(l970) 
[ 5 4]-ALIBER niio ref ere explici tamente a influencia dos custos de trans porte e das diferen9as de 

custos de produ9ao, mas a sua considera9ao tornaria o argumento valido por maioria de razao 
(55]-Bem como os custos de transports e eventuais vantagens comparativas do pais,como o autor acaba 

por admitir em nota de pe de pagina 
[56 ]-Para uma corrente de rendimento de valor constants, o valor actualizado da patente e o 

rendimento constante a dividir pelo inverso da taxa de capitaliza9ao 
[57)-ALIBER integra nelas as industrias intensivas em I&D, cujas despesas sao consideradas despesas 

de capital 
[58]-os EUA, considerados abundantes em capital e o pais de referencia 
[59]-Sobre o assunto ver AGARWAL,J.P.(l9BO), p.758 

Ponto 

[1]-LEBRATY,J.(l974) 
(2]-CYERT,R.M. e HEDRICX,C.L.(l972), pp.398-99 
[3]-Para uma analise grafica do problema ver MOURA,F.P.(l976), pp.164-168 
[4)-ROTHSCHILD,K.W.(l947) 
(5]-Ver por exemplo em KOUTSOYANNIS,A.(1975), Parte 2, sec9ao B, os modelos pioneiros de oligop6lio 

nao colusivo - COURNOT, BERTRAND, CHAMBERLIN e STACKELBERG - e de oligop6lio colusivo de tipo 
cartel -"joint profit maximun ", • marketing sharing cartels " -, ou lideran9a de pre9os 
• o modelo do lider de mais baixo custo", • o modelo do lider firma dominante • ou da firma 
barometrica" 

(6]-SWEEZY,P.(1939) 
(7]-Esta controversia foi protagonizada em Inglaterra por HALL,R..L. e HITCH.C.J,(l939) enos EUA por 

LESTER,R.A.(l946), MACHLUP,F.(1946 e 1967), OLIVER,H.M.(l947), GOR.DON,R..A.(1948) e 
FRIEDMAN,M.(1953). Para uma boa sintese desta controversia ver XOUTSOYANNIS,A(l975), pp.256-270 

(8]-Ver nota anterior 
[9]-Ver nota (7] 
[10]-Ver nota [7] 
[11]-PENROSE,E.(l952) 
(12]-ALCHIEN,A.(l950) 
(13]-Ver nota 7 
(14]-CYERT,R..M. e HEDR.ICK,C.L.(1972), p.J98 
(l5]-BAUMOL,W,J.(1959) 
(l6]-MARRIS,R..(l963) 
(l7]-WILLIAMSON,0.(1963) 
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[l8]-WILLIAMSOM,J.(l966) 
[19]-Por exemplo CYERT,M e HEORICK,C,L.(1972) 
[20]-Ver nota [16]. Seguimos de perto as desenvolvimentos de KOUTSOYANNIS,A.(l975), pp.352-370 
( 21] -Medida par um qualquer indicador - capital, au tpu t, quota de marc ado, rendimento, qua estao 

positivamente correlacionados - nao havando consenso sabra qual delea a melhor 
[22]-Nao e clara par que e que os accionistas preferem o crescimento aos lucros que, no ambito do 

modele, nao estao sempre positivamente correlacionados. Uma diferen9a significativa entre 
impastos sabre lucros nao distribuidos e impastos sabre dividendo& pode ser uma justificaQao. 
Outra justifica9ao poasivel reside nas espectativas de valorizaQaO das acQoes na balsa A 
medida que a empresa cresce. 

[23]-PENROSE,E.(l959) 
[24]-Assim definidos:liqidez = actives liquidos/activos totais; endividamento w valor das dividas/a 

ctivos totais; lucros distribuidos • lucros distribuidos/lucros totais 
( 2 5 J -Tal como em BAUMOL, a nao consideraQao da interdependiincia oligopolistica, resu ltante du 

ac9oes de publicidade e actividades de I&D associadas ao lanQamento de novas produtos, e uma 
das principais limitaQCies do modele. De igual modo, o processo de fixaQao de preQos nao e claro. 

[ 26 J -o au tor estabelece a diferenQa entre divers i ficaQao diferenciada e diversificaQao imi tadora. 
Dada a incerteza no que respeita a reacQao dos concorrentes, a empresa prefere o primeiro tipo 
de diversificaQao: produtos novos sam substitutes pr6ximos 

(27]-Como m esta negativamente correlacionado com A e I&D, e usado como proxy para estaa variaveis 
de poli t ica. 

[28]-0 autor exclui as modalidades de crescimento por fusao e tomada de participaQao. 
[29]-Definido como a soma dos seus activoa fixos, stocks, actives de curta prazo e reservaa de caixa 
[30]-A relaQao entre X e d e, ate certo ponto, positiva, passando, depois, a ser negativa. A 

explicaQao reside no seguinte: o nivel de X ~umenta com d, devido a uma melhor utiliza9ao dos 
recursos de I&D e da equipa de gestores. Amedida que d cresce, reduz-se a eficacia destes 
recursos e o output decresce. 

(31]-Sobre as condi96es de existencia de maximo ver KOUTSOYANNIS,A.(l975),p.36J 
[32]-Admite-se que variaQCies de a nao a~ectam gd, como resulta da expresaao da funQao 
[33]-0s efeitos de uma diminuiQao de a sao mais complexes, nomeadamente, pode afectar m, de, 

portanto, K/X 
(34]-PENROSE,E.(1956) 
(35]-BROOKE,M.Z. e REMMERS,H.L.(l97l), p.239 
( 3 6] -ANSOFF, H. I. ( 19 8 4) , pp, l 52-17 5 
(J7]-ANSOFF,H.I.(1984), p.174 
(38]-JACQUEMIN,A.(198S),pp.143-l51 
[39]-RICHARDSON,J.D.(l971) ~ 

( 40 J-0 au tor ref ere que " a teoria ortodoxa da produQao e do investimento, contudo , tem 
tradicionalmente ignorado as variaveis subjectivas. Em contrasts com a teoria do consume, 
as isoquantas sao mensuraveis e, dois investidores, perante as mesmas oportunidades de 
investimento, actuam identicamente, na ausencia de risco.' Por~m, • •• as firmas, sendo compostas 
por seres humanos, tal como as familias, sao afectadas nas suas decisoes por preferencias 
subjectivas ", 

[41]-Segundo o autor, a teoria aplica-se apenas ao primeiro investimento 
[42]-Esta e talvez uma das maiores limitaQCies da teoria: onde esta a subjectividade e a incerteza7 
[43]-Trata-se de praticas pr6prias de estruturas oligopolisticas. 
(44]-Assume-se que a empresa fixa os pre9os com base na regra do custo media, acrescido de uma 

margem de lucre. OS CUStOS medias dom~sticos Cd dependem dos preQOS dos factores de prodUQaO, 
das economias de escala e do " know-how " tecnol6gico da empresa. A margem de lucro domestica 
md reflete o poder de monop6lio da empresa ( concentrayao da industria, diferenciaQao do 
produto e outras barreiras locais a entrada) 

[45]-Se a firma tern excesso de "managers", ficara satisfeita com uma taxa de remuneraQac mais baixa. 
Entao, o total do investimen~o esta positivamente correlacionado com a* disponibilidade de 
recursos internes. o autor admite que outro dos factores que afacta r e o comportamento dos 
rivais mais pr6ximos. Uma a~e~Qa, real au. potencial, de entrada de rivais no mercado 
estrangeiro, em regra, reduz U e, portanto, r 

[46]-A partir dos sinais das derivadas, conclui-se que a fronteira cresce a taxas decrescentes: 

( 4 7]-Para nao considerar, tambem, os efei tos que a acQao dos =ivais pede ter sabre v e sabre as 
variaveis estritamente econ6micas PMIN e CE 

[48]-Para uma analise aprofundada do impacto de T na decisao de investir ver !lORST,T.(1971) e 
CORDEN,W.C.(l967) 

[49]-Este pressuposto e bastante irrealista, porquanto, as exportaQCies, como processo de aprendiza
gem, afectam v e, portanto, a inclina9ao da fronteira das oportunidades de investimento, 
fazendo-a deslocar para a esquerda. 

(50 ]-Isto explica por que ~ que certas politicas 
custo, podem nao resultar, at~ que a quota de 

(51]-CYERT,R.M. e MARCH,J.G.(l963). Segue-sa de 
KOUTSOYANIS,A.(l975), pp.386-401 

de i~centivo ao IDE, centradas nas condi96es de 
mercado seja significativa. 
perto o desenvolvimento da teoria feito per 

[52]-Gestores, accionistas, trabalhadores, clientes, fornecedores, banqueiros, Estado, etc •• 
(53]-ProduQaO global, stocks, vendas, lucros, quota de mercado, etc. 
[ 54]-Sobre o concei to de racionalidade e suas relaQCies com o processo de tomada de decisao ver 

COSTA,A.A.(1986). Ver tambem VALVERDE,M.A.(1987) 
[55]-SIMON,H.A.(l955) 
[56]-CYERT,R.M. e MARCH,J.G.(l963) 
(57]-Apesar de CYERT e MARCH admitirem que os "slack payments' respeita~ a todos os individuos, e 

grupos da empresas, concluem que • os managerial slack payments sao os mais importantes: 
remuneraQoes adicionais, staff, gabinete e carros luxuosos, etc. 
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(581-Toma-se o lucre como exemplo. 
(591-AHARONI,Y.(1966). Segue-se de perto MUCHIELLI,J-1(1985), pp.67-74 
(601-COASE,R.(1937), pp.305-306 in STIGLER,G.J, e BOULDING,K.E (1960 1 ed.) 
(611-Citado em COASE,R.(1937) 1 pp.J14-315 
[621-Citado em COASE,R.(1937) 1 p.J16-317 
[631-0 autor cita os seguintes exemplos1 determinayao doe preyos a que as transa96es sao executadas. 

se ha mercados para os quais o conhecimento dos preyos e perfeito, noutros, o seu conhecimento 
impOe custos de informayao; para certas transayoes, os mercados nao existem; em mercados 
incipientes ou imperfeitos, a realiza<rao de transac<roes obriga A realiza9ao de contratos cuja 
especifica9ao e fiscaliza<rao e onerosa; diferentes tratamentos dados palo governo e organismos 
de regula9ao as transac96es, conforms sejam realizadas no mercado, ou no interior da empresa1 
impastos de transac<rao, por ex. 

(641-COASE,R.(1937),pp. 310-311 
[651-Como nota TEECE,J.T.(1981) 1 p. 3 
(661-ALCHIEN,A.M. e DEMSETZ,H.(1972) 
(671-ALCHIEN,A.M. e DEMSETZ,H.(1972), p. 795 
[681-WILLIAMSON,0.(1975) 
(691-WILLIAMSON,0.(1981-a) 1 pp. 1538-1539 
[701-WILLIAMSOM,O.(l975),pp.40-41 
[711-WILLIAMSON,O,(l981-b), pp. 554 
[721-Para uma analise mais detalhada da escolha entre " fazer e mandar fazer ", no quadro da teoria 

dos custos de transac<rao, num contexte de incerteza e " especificidade de actives " ver 
WALKER,G. e WEBER,O.(l984) -Bib. Parte II 

[731-WILLIAMSON,O.(l981-a), p.1546 
(741-CHANDLER,A.D.(1962) 
(751-DUNNING,J.H. e RUGMAN,A.M.(1985), pp.228-232 
(761-RUGMAN,A.M.(l985-a), p.6 
(771-WILLIAMSON,O.(l981-a), p.1581 
(781-TEECE,O.J.(1981) 
[791-RUGMAN.A.M.(l985-a), p.6 
(801-WILLIAMSON,0.(1981-a), p.1561 
[811-TEECE,O.J.(1981), pp.14-l5 
[821-CASSON,M.(l986), pp. 43-44 in HERTNER,P. e JONES.G.(l986, ed.) 
[831-JACQEMIN,A.(1982-a), p.l77 
[841-Sobre o assunto ver ponte B-5.3 
[851-Em HYMER,S.(1968) adopta-se, contudo, urn posl<fao mais Coasiana. o mesmo ja nao pede ser dito a 

prop6sito de HYMER,S.(h972-a e b) in CEDEP(l972, n.o 5, ed.) 
[861-JOHNSON,H.G.(l970), pp. 40-41 
[871-As actividades de I&D envolvem tres tipos de risco: o risco dos resultados obtidos serem 

triviais ou destituidos de utilidade; o risco de, por causa do < time-lag > envolvido nas 
actividades, as condi96es de mercado terem mudado radicalmente quando os resultados sao 
obtidos; o risco de dissipa9ao : c6pias ou imita96es des produtos finais ou des resultados 
neles incorporados. 

[881-TEECE,O.T.(l981), pp.8-9 
( 8 9 1 -TEECE I D. T. ( 19 81) I p. 9 
[901-ARROW,K.J.(1966) 
(911-ARROW,K.J.(1971),p.152, citado em TEECE,O.J.(1981) 
[ 9 2 1 -Nas condi96es de monop6lio bilateral- tanto mais 

activo- onde o poder negocial e forte dos dois 
indeterminadas e instaveis. 

[931-Sobre o assunto ver HENNART,J-F.(1986), p.795-796 
[941-RUGMAN,A.M.(1980-a) 1 p.27 
[951-TEECE,O.J-(1981), pp.9-10 
[961-RUGMAN,A.M.(1980-b)- p.376 
[971-BUCKLEY,P.J. e CASSON,M.(1976) 1 pp.89-91 
[981-RUGMAN,A.M.(1980~a) 

frequentes quanto mais especifico for o 
lades, cai-se, facilmente, em situa96es 

[991-Sobre o assunto vera polemica desenvolvida entre RUGMAN,A.M (1985-b) ~:PARRY,G.P.(1985) in 
Review of Word Economic n.o 121, 1985 

[100]-HIRSCH,S.(1976) 
[101]-DAVIES,H.(1977) 
[102]-BUCKLEY,P.J. e DAVIES,H.(1979) 
[103]-Esta protec<rao pede ser assegurada, nomeadamente, quando a empresa licenciadora se recusa a 

fornecer o < know-how> necessaria para produzir uma parte essencial do produto ( manuten9ao 
do segredo) ou o produto em que a vantagem vai ser integrado esta sujeito a uma forte 
obsolescencia, enquanto a firma licenciadora continua a apresentar produtos 
novos/sucedaneos no mercado 

(104]-Conforme sugere ALIBER,R.Z.(1970) 
[105]-BARANSON,J.(1970) 
[106]-TEECE,D.J.(1977) 
(107]-DAVIDSON,W.H. e McFETRIDGE,O.G.(1984) 
[108]-KUMAR,N.(1987) 
(109]-0 estudo contempla tambem a influencia des factores de localizagao, traduzindo a influencia 

das politicas governamentais sabre a escolha 
[110]-BUCKLEY,P.J. e CASSON 1 M.(1981) 
(111]-Nao se contempla aqui, como e 6bvio, o case da compra de uma unidade j.a existente 

Ponto 5 

[1]-A prova desta igualdade e conhecida per teorema de HECKSCHER-OLHIN-SAMUELSON 
[2]-MUNDELL,R.A.(1957),p.301 
[3]-CAVES,R.E.(l982) 1 p.49 
[4]-Sob a hiop6tese des pre9os des bens se manterem constantes, o aumento da oferta de um factor 

conduz ao aumento da produ<rao do bern que utiliza intensamente esse factor, a custa da diminuigao 
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da produ<;:ao do outre bern, que utiliza esse factor de forma manoa intenaa. Este raeultado ' 
conhecido por teorema de RYBCZYNSKI 

[5]-Este resultado e conhecido par teorema de STOLPER-SAMUELSON 
[6]-A troca podera mesmo ser nula se a remunera<;:ao do capital eatrangeiro for inveatida localmenta, 

ou os capitalistas a dispenderem em consume. 
[7]-Sobre o assunto ver HOOD,N. a YOUNG,S.(1979), pp.165-167, AMELLER,P.A.(l984) a 

ANDROUAIS,A. (1985) 
(8]-~o esclarescimento desta questao seguimos de perto MUCHIELLI,J-L,(1985), pp.1l-l25 
(9]-E um condi<;:ao necessaria e suficiente para a verifica<;:ao do teorema dada igualiza<;:ao dos pre<;:os 

dos factores, que o intervale de varia<;:ao das dotac;:oes relativas dos doia paisea seja manor do 
que o intervale de varia<;:ao da intensidade factorial dos doia sectores. sobre o assunto ver 
SAMUELSON,P.(1949), pp. 193-194. 

( 10 ]-0 modele, pertenc;:a da familia do modele da propor<;:ao dos facto res, foi introduzido par 
JONES,R.(1971) e SAMUELSON,P.(1971),com imobilidade internacional de factores. Em certo 
sentido, estes modelos nao sao mais do que o modele da propor<;:ao doe factoree no curto prazo. 

( 11]-A prova e fei ta em CAVES, R. ( 19 71), que apresenta urn modele de factores especificos, com 
mobilidade internacional de capital. 

(12]-CAVES,R.(l971), pp. 18. A mobilidade dos dois tipos de capital poderia conduzir A 
especializa<;:ao completa dos dois paises. 

( 13]-CAVES,R. ( 1971), pp. 19-20 
[14]-No modele com factores especificos, a remunerac;:ao do factor especifico eeta intimamente ligada 

a industria onde e utilizado: o prec;:o do bern e do factor especifico variam no mesmo sentido. 
Para mais desenvolvimentos ver FAUSTINO,H.(1989-a) 

(15]-Esta situac;:ao foi explicada por JONES,R.W.(l970), PURVIS,D.V.(1972) e RUFFINI,R.S.(1984.) 
[16]-Sobre o modele ricardiano ver, por exemplo, CAVES,R.E. a JONES,R.W (1977) 1 cap.S e MUCHIELLI,J

L. e SOLLOGOUB,M.(1980), pp.171-190 ; sobre o modele da proporcrao doe factores ver tmbem 
CAVES,R.E. e JONES,R.W.(1977),cap.7 e MUCHIELLI,J-L. e SOLLOGOUB,M. (1980), pp. 191-215 

[17]-A situac;:ao e desenvolvida em MUCHIELLI,C-A,(1985) 1 pp. 114-117, que, pelae diferenc;:as formais 
entre os mode los de RICARDO e o da propor<;:ao dos fact ores, adopt a um desenvolvimento. nao 
formalizado, ou " intuitiva ", como lhe chama o autor. 

( 18]-BATRA, R. N·. e RAMACHANDRAN, R. ( 19 80) 
(19]-BATRA,R.N.(1986) 
(20]-LEONTIEF,W.(1953 e 1956). 
(21]-Este resultado e conhecido por" paradoxa de LEONTIEF ", Sabre as tentativas de explicacrao e/ou 

resoluc;:ao do paradoxa ver FAUSTINO,H.(1990). 
[22]-Sobre o assunto ver BAGWATI,J.(l983), pp.334-344, DEARDORFF,A.(l984), pp. 478-492, MUCHIELLI,J-

-L. e SOLLOGOUB,B.(1984:~,· pp.51-61 
(23]-KENEN,?.B.(1965, 1970), citado em MUCHIELLI,J-L. e SOLLOGOUB,M.(1980), pp. 63-76 
(24]-KEESING,O.B.(l965,1966,1967,1971), citado em MUCHIELLI,J-L e SOLLOGOUB,M.(1980), pp.63-76 
[25]-Para mais desenvolvimentos ver MUCHIELLI,J-L. e SOLLOGOUB,M.(1980), pp.63-76 
[26]-VELLAS,F.(1978) citado em MUCHIEL!,J-L. e SOLL080UG,M.(1980), pp.70-72 
(27]-Algumas va:::iaveis neofactoriais utilizadas por COURAKIS,A.S.(1986) nao aparecem claramente 

def inidas: capital f isico <K>, trabalho qualificado <TQ>, trabalho semiqualificado <TSQ> e 
trabalho nao qualificado < TO >, Em ROQUE, F, tl ll· ( 198 9) 1 que seguem de perto os trabalhos 
daquele autor, estas variaveis tern a seguinte definic;:ao: K - stock de capital fixo; TQ -
quantidade de trabalho qualificado; TSQ - quantidade de trabalho qualificado; TO - quantidade 
de trabalho nao qualificado. Em COURAKIS o capital humane e definido pela diferenc;:a entre os 
ganhos salariais medios de cada industria e os ganhos nacionais de igual volume de emprego 
associado a trabalho nao qualificado. 

(28]-POSNER,M.V.(196l) 
[29]-Ver parte I, ponto B.3 dsete trabalho. 
[30]-GRUBER,W.H. tl ll·(1967) 
[31]-GRUBER,W.H. e VERNON,R.(1970) 
[32]-TSURUMI,Y.(1972), citado em MUCHIELLI,J-L. e SOLLOBAUG,M. (1980), p.86 
[33]-DUCHENE,B.L, e MUCHIELLI,J-L,(197~). 
(34]-ROQUE,F. et ll·(l989) 
[35]-HIRSCH,S.(1974) 
( 3 6]-Devido a existencia de algumas incompatibilidades formais entre os mode los neofactoriais e 

neotecnol6gicos, os estudam empiricos as sentam mum a base te6rica informal. As variaveis sao 
integradas de forma "ad-hoc• nos modelos, recorrendo-se a econometria para a seleccrao do melhor 
modele. Sabre ass unto ver FAUSTINO, H. ( 1989 -b), que apresenta uma proposta metodol6gica de 
selecc;:ao das variaveis. 

[37]-LALL,S.(1982) 
(38]-Por exemplo BALASSA,B.(1966), GRUBEL,H.G e LLOYD,P.J.(1971), AQUINO,A(1978) CLA!R,C, et ll• 

(1984) 
(39]-DUCHENE,B.L. e MUCHIELLI,J-L.(l979), p.447-450 
[40]-AQUINO,A.(l978) 
(41]-A interrogacrao e, por exemplo, levantada em CORDEN,W.M.(1978) in GIERSCH,H.(1978, ed.), 

argumentando o autor a favor das teorias tradicionais e seus desenvolvimentos para interpretar 
o CII 

[42]-CLAIR,C, ll ll· (1984) 
[43]-GRAY,H.P.(1979), p.102 
(44]-WILLMORE,L.(1979) 
(45]-GLEJSER,H.tl 51.(1982), pp.368-369 
(46]-LINDLER,S.B.(1961) 
(47]-DUCHENE,B.L. e HUCHIELLI,J-L.(l979) 
(48)-Refiram-se os trabalhos pioneiros de KRUGMAN.? (1980 e 1981), LANCASTER,K.(1980) e 

HELPMAN,E.(1981) bern como HELPMAN,E. e KRUGHAN,?.R.(1985) e o conjunto de artigos editados por 
KIERZKOWSKY,H.(l985, ed.) 

[49]-HELPHAN,E.(1981), pp.337-338 
(50]-KRUGMAN,P.(l980), pp.957-958 
[51)-CAVES,R.(1981), pp.220-221 
(52]-Medida pelo numero de produtos em cada industria 

169 



[53]-0 autor entende por dirnensao intrinseca da diferenciaqao, a cornplexidada t~cnica qua, davida a 
econornias de escala e geradora de corn~rcio; a dirnenaao informacional, mais asaociada A 
publicidade, por ser culturalmente especifica, e inibidora de com~rcio e promotora de IDE 

[54]-GREENAWAY,D. e MILNER,C.(l986), pp. 134-135 
[55]-BALASSA,B.(1986) 
[56]-Note-se que este resultado, quando se utiliza a varitvel aasociadada ao com~rcio entre casa-maa 

e filiais americanas,. contraria as conclusoes de CAVES,R.(l981) e GREENAWAY,D. a 
MILNER,C.(l986). Este resultado podera significar que o IDE horizontal, quando associado a uma 
grande autonomia produtiva das filiais, influenciam negativamnete o CII; no caeo do IDE 
vertical associado a estrategias produtivas e/ou de racionalizaqao da produqao dae filiais, 
influencia positivamente o CII. Est a conclusao ~ sustentada palo facto da produqao "off
shore", particularmente associadada a filiais de FMN, apresentar um sinal positive. 

[57]-CLAIR, C. llll· (1984) 1 p.J76 
[58J-MUCHIELLI,J-L(1985), pp.126-135. p. ex. 
[59]-HELLEINER,G.K(1981), pp 54-55. 
[60]-LALL,S.(l978) 
[61]-HELLEINER,G.K(1981i, PP· 56-63 
[62]-HELPMAN,E.(l984 e 1985) 
[63]-< Management>, < Marketing > e I&D 
[64]-LYONS,3.R.(1985) 
[65]-ABD-EL-RAHMAN,K.S.(l987) 
[66]-As vantagens comparativas do sector i sao definidas palo indicador 

Si={(Xi-yi)/[(X.+ M.)/2]}.100-{(X.-M.)/[(X.+M.)/2].[(Xi+mi)/(X.+M.)]}.l00 

onde si e o indice de contribuiqao do ram i para o saldo, xi e mi as exportac;oes e 

importaqoes do ramo i, e X. e M., as 
manufacturados. os ramos terao vantagens 
superior ( inferior) a zero. 

exportaqoes/ importaqoes totais de 
( desvantagens) comparativas, se si e 

produtos 
igual au 

[67]-Medida pela produtividade aparente do trabalho ao nivel do estabelecimento 
[68]-Medido pelo peso relative das empresas com produtividade aparente acima da media do sector 

Ponto 6 

[l]-DUNNING,J.H.(1981) 1 pp.32-33 
[ 2] -Ecletica no sen tide em que em que visa a integrac;ao de todas as abordagens da produc;ao 

internacional, dar uma explicac;ao para todos as tipos de IDE, e para todas as formas de 
envolvimento externo, inclusive as contratuais. Nota-se, contudo, que o autor, fazendo 
referencia as formas contratuais, nao as considera nos testes empiricos que apresenta. E tambem 
duvidoso que tenha igual valor explicative para todos os tipos de IDE, em especial o vertical. 

[3]-0 autor expoe a sua teoria nos capitulos 2, 3 e 4 em DUNNING,J.H.(l981). No capitulo 5 aborda a 
teoria do ciclo de desenvolvimento do IDE, como extensap do paradigma OLI 

(4]-Atraves de um modele do tipo " politico-econ6mico", SCHNEIDER, F. e FREY,B.S.(1985) analisam as 
determinantes do influxo de IDE em 80 PVD, havendo concluido pela superioridade explicativa de 
um modele que integra "variaveis politicas", relativamente a outre que integra s6 • variaveis 
econ6micas " Quante mais elevado o rendimento per capita, e mais baixo o deficit da 
B.Pagamentos, mais o IDE e atractivo; entre as variaveis politicas, o montan~e da ajuda 
bilateral vinda dos paises ocidentais tern um efeito positive e a ajuda des paises comunistas, 
uma influencia negativa. A instabilidade politica reduz significativamente a entrada de IDE. 

(5]-0s atributos sao do autor. 
(6]-Ver cap. 3 de DUNNING,J,H.(198l) 
(7]-Sobre o assunto ver DUNNING,J.H.(1~8l), cap. 5 e DUNNING,J.H.(1986) 
(8]-SIMOES,V.C.(1985j, p.20 
[9]-Trata-se de uma metodologia de analise des sistemas econ6micos 

e MONTIAS,J.M.(1971) • on the descrition and comparison 
ECKSTEIN,A.(l981)-Comparison of Economic systems, Univ. 
SIMOES,V.C.(l985-a) 

(10]-SIMOES,V.C.(l985-a), p.21 
[ll]-KOJIMA,K.(l978) 
[12]-0ZAWA,T.(1979) 

desenvolvida per KOOPMANS, T.C. 
of economic systems " in 
California Press, citado em 

[13]-Para mais desenvolvimentos ver PORQUET,N.(1985). Aqui se refere a existencia de.dois tipos de 
FMN as americanas e europeias; as do Japao e do Terceiro Mundo. As auropeias, com 
caracteriticas, origens sectoriais e orienta9oes espaciais convergindo para o modele ~mericano 
;as do Terceiro Mundo convergindo para o modele japones des anos 60. Recentemente, o modele 
japones comec;a a afastar-se do modele original e a aproximar-se do americana e europeu. 

( 14 ]-Em OZAWA,T. ( 1979) refere-se as seguintes fontes de financiamento do IDE japones em 1975: 
instituic;oes financeiras publicas 34.2%; instituic;oes financeiras privadas 33% recursos 
pr6prios 33\ · 

[l5]-0ZAWA,T.(1984), p.65 
[16]-LEE,C.H.(1984) 
(17]-FRANKO,J.G.(1976) 
[18]-WELLS,T.L.(l983) 
[19]-Em oposic;ao ao fen6meno • learning by doing" 
(20]-LALL.S.(l983-b), p.llS 
[21]-Ja presente em MUCHIELLI,J-L.( 1984), mas exposta de forma sistematica em MUCHIELLI,J-L(l985), 

pp.224-252 
[22]-MUCHIELLI,J-L.(l985), 
[23]-MUCHIELLI,J-L.(l985), 
[24]-MUCHIELLI,J-L.(l985), 

pp.234-235 
p. 225 
p.237 
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, 
C - FORMAS DE ENVOLVIMENTO EXTERNO E ESTRATEGIAS DAS FMN 

1 - ESTRATEGIA, ESTRUTURA E TIPOLOGIA DE FMN 

A dimensao espacial do crescimento coloca a empresa duas 

op96es estrategicas. Crescer dentro de urn unico espa9o nacional, ou 

tambem para fora desse espa9o? No case das empresas mais dinamicas, 

a dimensao do mercado de orige·m, e a 16gica concorrencial, 

restringem as oportunidades de crescimento nao conglomeral, sendo 

aquelas empurradas para formas de crescimento internacional, 

predominantemente associadas a sua actividade principal [1]. CAVES 

[2] afirma que o IDE e a diversifica9ao em mercados domesticos sao 

alternativas de crescimento para empresas maduras. Constata que as 

firmas americanas mais activas em fusees conglomerais nao pertencem 

ao grupo das mais proeminentes investidoras estrangeiras. 

A literatura consagra, como referimos, tres formas de 

envolvimento externo, estaticamente alternativas, mas dinamicamente 

sequenciais, ou complementares: a exporta9ao, a venda de licen9as e 

o IDE. Neste ul time case, a firma mul tinacionaliza-se e as suas 

actividades localizam-se em varies espa9os nacionais. 

0 IDE, enquanto manifesta9ao de crescimento da empresa em 

terceiros paises, consagra o crescimento horizontal internacional, 

se para a nova filial se transferem todos os segmentos de produ9ao 

associados a urn produto, ou gama de produtos, produzidos pela casa-

-mae. 0 IDE traduz-se no crescimento vertical internacional da 

empresa, no quadro de decisoes que visam o controlo da distribui9ao 

dos produtos exportados ( integra9ao a juzante), a seguran9a dos 

abastecimentos em materias primas e recursos naturais (integra9ao a 

rnontante), ou a decornposi9ao internacional dos processes produtivos 

( DIPP) . Neste ul time case, as filiais estao cometidas fun96es de 

produ9ao intermedia de alguns segrnentos, predominanternente 

destinados a exporta9a0 1 e/ou montagem de produtos finais, 

destinados ao mercado local e/ou a exporta9ao. 0 IDE conglomeral ou 

diversificado respei ta a entrada em novos campos de- ac9ao, 

produzindo as filiais bens nao directamente ligados as actividades 

da casa-mae. 
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Segundo KOPITS [ 3], o peso do IDE conglomeral americana, 

apesar de reduzido, tern tendencia a crescer, sobretudo no caso das 

casa-mae, cujas actividades principais sao intensivas em I&D. 

Frequentemente, os resultados de I&D sao susceptiveis de aplica~ao 

em diferentes campos de ac~ao. Ainda no caso americana, as filiais 

localizadas em PVD sao mais diversificadas do que as localizadas em 

PD. Restric~6es a expatria~ao de lucros podem levar a que, face a 
reduzida dimensao dos mercados, os lucros das filiais sejam 

aplicados em actividades al ternativas, em detrimento do IDE 

horizontal e/ou vertical. 

Como no espa9o nacional, o crescimento internacional segue uma 

de duas vias estrategicas: interna ou externa. No primeiro caso, o 

investidor cria novas unidades; no segundo, adquire empresas ja 

existentes. A escolha pode ser limitada pela (in)disponibilidade de 

empresas a comprar, ou por politica de salvaguarda do patrim6nio 

existente na mao da nacionais. Os governos locais manifestam, quase 

sempre, prefer~ncia pel a cria9ao de unidades novas, inibindo as 

opera96es de simples mudan9a de titularidade das empresas exis

tentes. 

Outra das escolhas que o IDE envolve e o grau de controlo sobre 

a filial. Os investimentos em associa9ao permitem a FMN ligar-se com 

empresarios locais, que det~m o conhecimento do mercado, das leis e 

dos costumes nacionais, possuem contactos uteis com os poderes 

publicos, e viabilizam a utiliza9ao conjunta de recursos financei

ros, tecnol6gicos e organizacionais. 0 investidor estrangeiro pode 

encontrar uma vantagem suplementar naquela solu9ao: limi ta o 

montante de recursos a consagrar a compra ou a cria9ao da filial. 

As op96es anteriores podem ser condicionadas por legisla~ao 

impeditiva da deten9ao a 100%, ou do controlo maioritario, de uma 

empresa situada em territ6rio nacional. Quando os investimentos 

estao amea9ados por politicas de nacionaliza9ao, ou outros riscos, a 

sua partilha com nacionais pode ser a escolha aconselhada. 

Contudo, o controlo a 100% das filiais confere a FMN uma maier 

autonomia decisional. Quando o IDE e feito em associa9ao, os 

172 



objectives estrategicos do grupo como urn todo podem colidir com os 

interesses de urn nt1cleo particular de accionistas de uma unidade 

isolada. Na medida em que a FMN funciona, tend~ncialmente, como urn 

conjunto integrado a escala regional ou mundial, a identidade e 

rentabilidade de cada filial obedece a uma 16gica de grupo, menos 

compatf.vel com os investimentos em associac;ao, sobretudo quando o 

parceiro local e maioritario. 

Se as escolhas anteriores refletem as estrategias das empresas, 

e sao condicionadas pelas polf.ticas dos paf.ses de acolhimento, 

notam-se, contudo, algumas regularidades, por paises de origem e 

acolhimento das FMN, como veremos posteriormente. 

Algumas empresas, ap6s a fase de exportac;oes, auxiliadas, ou 

nao, em filiais pr6prias, evoluem no exterior segundo modalidades de 

crescimento horizontal ou vertical. As filiais, por integrac;ao dos 

diferentes segmentcs de produc;ao, produzem urn produto ou gama de 

produtos para o mercado local. Posteriormente, num quadro de 

especializac;ao das filiais por produtos da gama, o grosso das 

respectivas produc;oes pode destinar-se a terceiros mercados. De 

igual modo, as filiais que exploram produtos naturais e materias 

primas podem evoluir no sentido da integragao a juzante, 

dificilmente culminando numa integragao total. Com diferentes grau 

intermedios 

a juzante 

de transformagao, os -produtos 

produtivos, cujos segment.os mais 

paises, onde a FMN esta implantada. 

alimentam processes 

se localizam noutros 

A integrac;ao local das actividades e sensf.vel ao grau de 

interdependencia da rede de filiais, ao nf.vel de desenvolvimento 

industrial do pais de acolhimento, as exigencias dos poderes 

pt1blicos em materia de "linkages", etc .. 

Em indt1strias sujeitas a economias de escala, fortes exigencias 

de integragao local sao geradoras de ineficiencias, sobretudo quando 

a dimensao do mercado e reduzida e/ou a resposta dos fornecimentos 

aut6nomos e insuficiente, em termos de qualidade ou quantidade. Um 

caminho de fuga a estas restrigoes consiste na especializagao das 
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filiais, no quadro de urna produc;ao totalrnente integrada e/ou de 

urna DIPP, nurn espago regional mul tipaf.ses. A segrnentac;ao dos 

processes produtivos origina movimentos de desintegragao vertical de 

filiais outrora integradas, ao mesmo tempo que dinarniza as trocas 

intraindustriais e intrafirrna. 

Ern fungao do destine associado a produgao deslocalizada, do 

grau de integragao vertical local, da interdependencia e do papel 

cornetido as filiais, e possf.vel delinear uma tipologia de estrategi

as das FMN dotada de algurna operacionalidade. Esta linha de 

investigagao integra o que SAVARY [ 4], chama Escola Francesa das 

FMN. 

1.1 - Tipologias de Estrategia das FMN 

Quando urna firma se aventura no estrangeiro, corre riscos 

acrescidos, associados ao desconhecirnento do novo llenvironernent 11
, ern 

que a filial vai ac.tuar. E natural, par is so, que a aprendizagern se 

inicie pela exportagao. 0 objective da empresa e crescer e 

conquistar novos rnercados, satisfeita a procura do mercado interne, 

ou encontradas barreiras ao crescirnento local. Fa-lo, exportando 

directarnente para os clientes, ou rnediatizando as vendas por urn 

representante ou urna filial cornercial. Digarnos que a firma e 

rnovida por urna estrategia cornercial ou estrategia dg rnercado, 

mantendo a base produtiva no pais de origem. 

Sao ainda, segundo MICHALLET [ 5], RAINELLI [ 6] e SAVARY [ 7] 1 

razoes de conquista au preservac;ao de mercados, que estao na base da 

criagao de filiais 11 relais 11
, traduzindo urn processo de internaciona

lizagao da produgao por II substi tuigao de exportagoes II. A 

deslocalizagao das unidades produtivas e a resposta a criagao de 

barreiras proteccionistas, ao peso dos custos de transporte, as 

necessidades de adaptagao dos produt·os a padroes diferenciados de 

consume, a pressao da concorrencia local, etc •• 

A fungao predorninante das filiais 11 relais 11 e'produzir para o 

mercado local. A parte da produgao para terceiros paises, ou para o 

pais de origem, e lirni tada ou nul a. Predorninam os fluxes 
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unilaterais com a cas a-mae, que fornece equipamentos, presta 

assistencia tecnica, exporta produtos intermedios a incorporar na 

produ~ao local, na razao inversa do grau de autonomia e integra~ao 

produtiva da filial. A esta podem estar tambem cometidas fun~oes de 

distribui~ao de outros produtos da gama produzida pela cas a-mae. 

Esta-se a meio caminho entre as exporta~oes e a internacionaliza~ao 

do processo produtivo. A gama de produtos fabricados pela filial 

reproduz, com alguma fidelidade, a da casa-mae, na razao inversa da 

especificidade dos gostos locais. Quando a divergencia dos padroes 

de consume e significativa, a filial tambem sao cometidas algumas 

fun~oes de I&D, para adapta~ao dos produtos as necessidades locais. 

0 grau de automomia decisional e produtiva da filial e sensivel 

a complexidade do produto e as economias de escala associadas a cada 

segment a da produ~ao. Eventuais eneficiencias, sao tanto menos 

penalizadas pela concorrencia internacional, quanta maiores as 

barreiras pauta{s e~nao pautais estabelecidas. 

Muitas FMN, no in.icio da decada de 70, eram ainda, segundo 

BROOKS e REMMES [8], movidas par estrategias comerciais, de natureza 

defensivas. Note-se que as teorias das FMN que emanarn da 

organiza~ao industrial, ao acentuarem o caracter alternative das 

modalidade de envolvimento externo das empresas (especialrnente 

exporta~ao/IDE) visam fundarnentar, predominantemente, estrategias 

deste tipo, o mesmo e diz~r, tern como preocupa~ao central o estudo 

das deterrninantes do IDE de tipo horizontal, ou de tipo vertical 

associado aos segmentos produtivos pr6xirnos do mercado - acabarnen-

tos, montagens e distribui~ao. De resto, a vantagem monopol.istica 

da empresa e preferencialrnente equacionada no quadro dos seus 

reflexes sabre a competitividade dos produtos finais. 

Este enfoque e particularrnente n:ot6rio ern CAVES [ 9] que, na 

tradi~ao de HYMER-KINDLEBERGER, acentua o papel das patentes, da 

diferencia~ao de produto, das tarifas e das quotas, como deterrninan-

tes do IDE de tipo horizontal. Aquele au tor, ao equacionar a 

problernatica do IDE vertical, remete-a exclusivarnente para o estudo 

das deterrninantes do IDE em materias prirnas e recursos naturais, 
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enfatizando o papel das complementaridades tecnol6gicas e da 

incerteza ( instabilidade dos prec;os e da oferta em mercados 

oligopolisticos de produtos primaries), razoes mais facilmente 

enquadraveis numa estrategia de aprovisionamento, do que numa 

estrategia comercial [10]. Como tambem sugere MICHALET [11] " ... numa 

estrategia comercial, a unidade de acc;ao das firmas e dada pelo 

objective da conquista, ou defesa dos mercados, por uma via 

diferente da tradicional, as exportac;oes". 

Cumulativa ou alternativamente a conquista/defesa dos mercados, 

a estrategia das FMN pode ser determinada pela exploraqao das 

oportunidades decorrentes da existencia de desigualdades de custos 

de produt;:ao entre paises e regioes. As filais, em funqao das 

especificidades de cada pais dotac;oes factoriais, incentives, 

etc.-, especializam-se na produc;ao de alguns produtos da gama 

oferecida pela FMN, ou de alguns segmentos de produc;ao dos mesmos. 

Raramente a especializac;ao em produtos finais decorre de urn tipo 

puro - no sentido da total integrac;ao local - de IDE horizontal. A 

mul tinacionalizac;ao gera, en tao, a internacionalizagao do proprio 

processo de produgao, num quadro em que as filiais "atelier" nao 

funcionam isoladamente, mas ligadas ao grupo par relac;oes 

verticais/horizontais, numa malha que configura uma estrategia 

produtiva [12] ou industrial [13]. 

As filia-is "atelier" . podem ainda estar cometidas, o que 

acontece frequente~~nte, fungoes de distribuic;ao dos produtos finais 

produzidos pela casa-mae, ou montados por algumas das filiais 

"atelier". Porem, a sua vocac;ao e a produc;ao para o mercado 

internacional, em simultaneo com o abastecimento do mercado local. 

Se a produc;ao e de tipo intermedio, a filial "atelier" nao a 

transacciona no mercado. E cedida a outras filiais e/ou a casa-mae, 

segundo mecanismos de pre~os gg transferencia [14]. 56 no final da 

cadeia, ao nivel do produto final, a troca mercantil reaparece. 

MICHALET ( 15] e SAVARY ( 16] fazem ainda referencia as 

estrategias ~ aprovisionarnento associadas ao IDE vertical, ern 

actividades prirnarias. Trata-se da estrategia rnais antiga e e 
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cornandada pela localiza9ao geografica dos recursos do solo e 

subsolo. A racionalidade das deslocaliza9oes inscreve-se nurna 

organiza9ao vertical das actividades da ernpresa, que visa rninirnizar 

os custos e a incerteza, por integra9ao de rnercados internacionais 

rnuito irnperfeitos [17]. Como tivernos oportunidade de referir, as 

FMN deste tipo de actividades t~rn-se defrontado corn o desejo dos 

Estados exercerern urn rnaior controlo sabre as suas riquezas naturais. 

Ern certo sentido, as estrategias de aprovisionarnento sao estrategias 

produtivas pr6prias das actividades do sector primario. 

A aderencia desta tipologia de estrategias 

internacionaliza9ao das empresas francesas foi estudada por SAVARY 

[18] que, no Quadro 1-I.C, confronta as tres estrategias definidas 

<a priori> com as estrategias <concretas>. 

Quadro 1-r.c 
Estrategias < concretas > das 

FMN Francesas 
-----------------'!'<.-------------------------------------------------------------

I Estrategias concretas I 
1-------------------------------------------------------------l 

I Estrategias I I Producrao em : I 
I < a priori> 1 1-------------------------------------------l 
I I I PO I PVD/PSD I 
l-----------------l-----------------l------------------l------------------------1 
I I.Estrategia de I rara I frequente I 
I I aprovisionamentol I I 
IAprovisionamento I .Estrategia colo-! nula I frequente I 
I I nial I I I 
l-----------------l-----------------l------------------l------------------------1 
I I I frequente I rara/algumas I 
jcomercial au I. "Producrao auto- I. "Estrategia pura I vezes I 
Ide mercado I noma"iintegrada) I de mercado" I ·I 
lcmercado local) I --------1------------------1------------------------1 
I I· "Producrao-_Monta-1 I frequente I 
I I gem· ( importacroes I rara I "Estrategia de mercado I 
I I elevadas) I I com ganhos de custos I 
I I I I associados• - mista I 
l-----------------l-----------------l------------------l------------------------1 
I I I rara I frequente I 
I I.Producrao expor- I .Especializacrao I "Estrategia pura I 
jProdutiva I tada para as PO I internacional I de producrao· I 
I (exportacrao) -------l------------------l------------------------1 
I I . Producrao expor- I rara I algumas vezes I 
I I tad a para os PVD I . Especializacrao I "Estrategia de producrao I 
I I e/ou PSD I internacional p/ I para o mercado dos I 
I I I ·acesso a uma zo-1 PVD e PSD I 
I I I na economic a • I I 

Fonte: SAVARY,J.(l98l), p.96 

As estrategias de aprovisionamento respeitam a criaqao de 

filiais em PVD ou Paises Sub Desenvolvidos ( PSD), quase sempre 

antigas col6nias,. e cujas produ9oes - produtos primaries em bruto 

177 



ou parcialmente transformados - se destinam ao mercado frances. 

Nas estrateg ias de mercado 1 distingue duas modal idades 1 

con forme as filiais estao implantadas em PD 1 em PVD ou PSD. A 

primeira e denominada estrategia pura de mercado e a segunda 

estrategia mista : estrategia de mercado com ganhos de custos 

associados A estrategia pura de mercado respeita a cria~ao de 

filiais dotadas de uma estrutura produtiva muito integrada 1 

resul tando 1 port an to, de IDE de tipo horizontal. As filiais 

associadas a estrategias mistas integram apenas alguns segmentos de 

produ~ao intermedia, mais banalizados e intensives em trabalho, bern 

como a fase terminal de montagens, corn elevado recurso a irnporta~oes 

de Fran~a. 

Relativarnente a estrategia produtiva, e introduzindo alguma 

diferencia~ao sobre a tipologia definida aprioristicarnente, 

considera quatro modalidades, variaveis entre si ern fun~ao da 
; .. 

localiza~ao das filiais e do destine das exporta~oes. As mais 

frequentes sao as que se caracterizarn pela cria~ao de filiais em 

PVD/PSD, cujas produ~oes se destinam aos PD ou aos PVD/PSD. 

Mas, como refere SAVARY 1 
II a prazo, a irnportancia da variavel 

tecnol6gica parece, no entanto, irnpor urn reexarne destas tipologias, 

que perrnanecern rnuito exclusivarnente baseadas na especializagao 

internacional da produ~ao realizada no seio do grupo 11 
[ 19]. 

MICHALET [20], ja ern 1976 fazia referencia, ern terrnos prospectivos, 

a estrategia tecnol6gica que, II o o o ja nao e fundada principalrnente 

sobre a deslocalizagao das actividades produtivas, sejarn quais forem 

as suas rnodalidades: filiais "atelier", filiais II relais 11
• Repousa 

sobre a venda de tecnologia: patentes, licengas, fabricas chaves-na

rnao, etc. II • Ern trabalho rnais recente, este aut or fala tarnbern em 

estrategia tecnico-financeira, referindo qu~ 11 
••• constituira a 

estrategia dorninante [ •... ), reveste · ainda urn caracter futurista, 

[ .... ], a rnultinacionaliza~ao e, prirneiro que tudo, fundada em 

vantagens irnateriais, intangfveis [ ..• ]. o saber, a inteligencia e a 

capacidade para gerir sistemas complexes tornarn o lugar do poderio 

financeiro e do envol virnento directo nas operagoes prod uti vas. A 

desrnaterializagao das actividades das novas FMN coincide, assirn, 
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com a transformac;::ao da sua natureza. Ela ja nao se define por um 

produto relativamente ao qual assegura todas as fases de produqao e 

que permi tiu, atraves de gerac;:oes, a sua identificac;:ao social. A 

multiplicac;:ao de acordos de cooperac;:ao tecnica e de produgao, conduz 

a urna diluic;::ao da sua irnagern tradicional" [21]. 

Esta tipologia sera o nosso ponto de partida para o estudo, na 

Parte II-A, ponte 3, das estrategias das FMN da industria autorn6vel: 

com base nurna amostra de filais. 

1.2 - Estrategia e Estrutura 

A evoluc;::ao estrategica do envolvimento externo da empresa, ern 

resposta a rnutabilidade do seu "environement", ao aprofundarnento da 

concorrencia e ao aproveitamento das suas potencialidades internas, 

gera; inevitavelmente, alterac;::oes na sua estrutura organizacional: 

a estrutura segue a estrategia [22]. Esta pode ser comprometida 

se a empresa nao adaptar a sua estrutura organizacional. Nesta 

linha, CAVES [23] sustenta, mesmo, que a produtividade dos factores 

utilizados depende da questao de saber se a firma fez, ou nao, as 

melhores escolhas, no dominic da estrategia e da 

neg6cios. 

organizac;:ao dos 

Se a empresa monoprodutora, ainda que espacialmente descentra

lizada, pode pernanecer com uma estrutura unitaria e 

rnultifuncional, uma estrat:e_gia de gama (diversificac;::ao pr6xima), ou 

de crescimento diversificado (diversificac;:ao remota), pode ser 

rnelhor sucedida, se for adptado urn modele de organizac;:ao 

multidivisional. A esta luz, a empresa moderna deve ser compreendida 

como o produto de uma serie de inovac;:oes organizacionais, que tem 

como objective economizar em custos de transacc;:ao [24]. 

Os trabalhos de CHANDLER e WILLI~SON apontam dois tipos ideais 

de organizac;:ao: a forma unitaria, ou forma em y, correspondente a 

uma organizac;:ao centralizada e multifuncional; a forma multidivi

sional, ou forma run M, que permite solugoes organizativas mais 

descentralizadas: as unidades operacionais sao quase firmas [25]. 

Se os limites ao crescimento dimensional de uma empresa podem 
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ser superados implementando solu9oes organizacionais mais eficien

tes, urna ernpresa corn vocagao internacional, para poder cornpetir com 

sucesso no exterior, deve adaptar, tarnbern, as suas estruturas 

organizativas ao novo quadro de actua9ao. 0 neg6cio internacional e 
urna forma particular de crescirnento e de diversificagao e, da mesrna 

forma que urn produto segue o seu ciclo de vida, o aprofundarnento do 

envolvimento externo da ernpresa irnpoe 

estruturas organizacionais. 

urn ciclo evolutivo as suas 

Considerernos uma ernpresa com uma estrutura organizativa em U 

ou em M, que atingiu uma dirnensao significativa no seu rnercado de 

origem. A coloca9ao de alguns produtos no exterior leva ao 

aparecimento, na estrutura organizativa da ernpresa, de urn " export

-manager", seguido de urn departamento gg exportac;oes 1 em pe de 

igualdade corn outros departarnentos ou divisoes [26]. 0 departamento 

de exportagoes interpreta as exigencias dos clientes 

internacionais da empresa, ern terrnos de especificagoes 

aternpadas dos produtos, etc .. 

e entregas 

A criagao de filiais pode ocorrer sem que a estrutura 

organizacional da empresa sofra qualquer salta qualitative 

correspondents. 

dec ada de 7 o , 
Isto foi particularrnente not6rio, ate ao infcio da 

no caso das FMN europeias 1 cujas filiais estavam 

predorninantemente implantadas ern rnercados protegidos, produzindo de 

forma relativarnente integrada uma garna reduzida de produtos. 0 tipo 

de relagao casa-mae/filial era muito personalizado e assentava numa 

base de confianga entre o presidente da empresa e o da filial 1 

facilitada pela estrutura familiar do capital da sociedade [27]. 

0 crescirnento do volume de neg6cios internacionais dirninui a 

eficacia do departamento de exportagoes (quando existe), ou 

evidencia os lirnites de uma estrutura organizacional 1 que nao 

con temple, de forma explfci ta, rnecanisrnos nao estritamente 

personalizados de relacionamento entre a casa-mae e as filiais, pelo 

que se sucede a divisijo internacional. 

A divisao internacional tern como fungao consolidar a estrategia 
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comercial da empresa, lanqar as base ou aprofundar as estrat~gias 

produtivas, e avaliar novas oportunidades de IDE. Entre meados da 

dec ada de 6 0 e meados da dec ada de 7 0, mui tas FMN ( americanas, 

europeias e japonesas) criaram a sua divisao internacional a medida 

que o numero de filiais ia crescendo. [28]. 

A inovaqao organizativa anterior consagra a divisao dicot6mica 

entre operaqoes domesticas e operaqoes internacionais da empresa. A 

divisao internacional funciona como uma subunidade quase aut6noma, 

representando os interesses internacionais da empresa. Dentro da 

divisao internacional, cada mercado nacional ~ colocado sob a 

direcqao da respectiva filial, com uma organizaqao de tipo funcional 

ou divisional. 0 principal papel da divisao internacional e 

controlar as actividades das filiais, particularmente os seus 

resultados , em funqao dos objectives previamente fixados. A divisao 

internacional restringe a autonomia da filial, sobretudo em materia 

de investimentos, quando s'Uperiores a determinados montantes. 

As necessidades da divisao internacional em produtos, 

tecnologias e recursos humanos, etc., aumentam com o envolvimento 

externo da empresa e a sua satisfaqao, muitas vezes, colide com os 

interesses do neg6cio domestico. No case das FMN americanas, a 

divisao internacional tern, par regra, vida curta, sendo superada 

por outras formas organizacionais, quando os neg6cios no estrangeiro 

se aproximam de 1/10 do _volume de neg6cios do grupo. Nas FMN 

japonesas, a divisao internacional goza de maier longevidade, 

merce de uma melhor capacidade de coordenaqao dos interesses dos 

departamentos e divisoes virados para o mercado interne e a divisao 

internacional [ 2 9] . 

A passagem de uma estrategia comercial para uma estrategia 

produtiva pede fazer evoluir uma estrutura organizacional onde 

pontifica a divisao internacional, para .outra que consagre a divisao 

mundial l2..Q..J:. produtos ou areas. Esta evoluqao e tanto mais 

pertinente, quanta menores as barreiras ao comercio e mais 

diversificadas, em produtos e areas, forem as actividades da FMN. 

A divisao mundial por produto e uma estrutura organizativa 
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muito comum em FMN inovadoras e multiproduto, sendo a divisao por 

area mais frequente em FMN corn urna garna reduzida de produtos 

standardizados. Qualquer das soluqoes organizativas, mas sobretudo 

a divisao por produtos, rornpe corn a dicotornia da firma entre 

actividades domesticas e actividades no estrangeiro, refletida na 

divisao internacional. As acti vidades das FMN tern urn caracter 

mundial ou regional. 

Raramente os dois tipos de estruturas globais existern em estado 

puro. o mais corrente e que a ernpresa adopte estruturas globais 

mistas ou matriciais, centradas nos dois eixos: produto/pa1s [30]. 

FRANKO da-nos conta, no quadro seguinte e para 1971, da 

estrutura organizacional de 271 FMN em funqao da sua nacionalidade. 

Destaque, no caso americana, para a ausencia de relaqoes mae/filha, 

e para a irnportancia da divisao internacional e da divisao rnundial 

por produ to. No caso europeu, muitas FMN nao haviam atingido, 

ainda, a fase da criaqao da divisao internacional. 

I Pais de 

Quadro 2-r.c 
Estrutura da organizac;:ao Internacional de FMN 

per Paises de origem 

I Mae/ Divisao/ ------- Global --------- I I 
I Origem I Filha Internacional 
1------1--------

Produto Area Matriciais_,~:all 

I Bel.&Lux., 1 3 I 4 
Franc;:a 3 5 13 

I RFA 
I 

9 6 I 20 
It alia 3 1 6 

I P.Baixos I 0 1 2 4 
I suic;:a 2 2 2 7 

I suecia I 
1--:-:----1 

3 2 _s, 
~~Tot:!:_j_~1 10 20 3 ,_sol 
I R.Unido 

I 
a 12 a 1 19 I 4a I EUA 0 90 30 17 26 163 

I I 1----;;-1 I Total 29 112 58 21 51 

Fonte: FRANKO,L.G.(1976), p.202 

0 caracter dinarnico da evolugao das estruturas organizacionais 

pode ser observado na Figura 1-I.C, sendo de realgar que rnuitas FMN 

europeias adoptararn estruturas organizacionais que refletiarn o seu 

envolvimento externo, sern previarnente terern passado de urna 

organizagao funcional para urna de tipo divisional. Esta vir~gern s6 

se operou rnais tarde. No caso das FMN arnericanas, a estrutura 

divisional da casa mae antecedeu, na maior parte das ernpresas, a 
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cria9ao de estruturas organizacionais 

actividades no exterior. 

de enquadrarnento de 

Segundo FRANKO, as FMN europeias evoluern cada vez rnais para 

estruturas organizacionais globais, rnovidas pela for9a da concorren

cia, pela diversifica9ao dos produtos e pelo peso dos neg6cios 

desterritorializados, ern rela9ao ao dos paf.ses de origem [31]. 

A autonornia decisional e o grau de controlo do capital das 

filiais sao factores adicionais da estrategia e da estrutura 

organizacional de urna ernpresa, e relacionarn-se corn a divisao da 

autoridade, no processo qe_ decisao, entre a filial e a cas a-mae. 

Corn efeito, e possf.vel relacionar a autonornia das filiais corn 

factores que deterrninarn a escolha de urna estrategia especf.fica. 

Ern materia de autonornia, a literatura [32] refere que a casa

-rnae se situa entre duas tendencias conflituais: centralizar as 

decisoes rnais irnportantes nos escrit6rios principais (sistema 

fechado)' ou descentralizar' conferindo a filial tanta autoridade 

decisional quanta possf.vel (sistema aberto). 0 grau de autonomia, 

nurn dado momenta, reflecte a irnportancia relativa de cada tendencia, 

bern como as escolhas estrategicas da casa-rnae. 

A partir de urna arnostra de 200 filiais de 12 nacionalidades e 

localizadas ern tres paf.ses (Fran9a, Mexico e EUA), traduzindo 
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diferentes condigoes econ6micas e socioculturais, as principais 

conclusoes a que chegou GARNIER [33] reflectem que " .... seja qual 

for o pais de acolhimento e a nacionalidade da casa-mae, a divisao 

do processo de decisao parece ser di tada por duas categorias de 

factores: em primeiro lugar, o nivel de intercambio de produtos 

entre a filial local e o resto do grupo (determinado pela tecnologia 

utilizada e pelo grau de maturidade dos produtos) e, gm menor ~' 

pela estrat~gia de propriedade adoptada pela casa-mae". 

Estas conclusoes empiricas parecem ir ao encontro dos pontes de 

vista de MICHALET [34] e de DUPUY e SAVARY [35], que sugerem que a 
medida que a estrat~gia evolui da fase comercial para a fase 

produtiva, as filiais perdem autonomia, integrando-se, cada vez 

mais, na estrutura organizacional e na estrategia do grupo. Este 

planifica as actividades a escala mundial e a intensidade dos fluxes 

entre a cas a-mae e,_ as filiais, e intra-filiais, e cada vez maior. 

Aqueles autores vao mesmo mais longe ao defenderem que, quanta mais 

uma filial esta especializada na produgao de urn produto ou de urn 

segmento do processo de produgao, mais elevada e a sua insergao no 

Quadro 3-r.c 
Participa~ao no Capital das Filiais segundo a 

Nacionalidade das Maiores casas-Mae (*) 

I I Participa~ao no Capital d~s Filiais 
I -~---· 
I Nacionalidade I 95~100% 94-51% 5C% 49-26\ 25-5% 
I I 
I I .% de Filiais 
I 
I Fran~a I 
I RFA I 
I rtUia I 
I Bel-Lux. I 
I P.Baixos I 
I suecia I 
I Suir;a I 
I canada I 
I Japao I 
I R.Unido I 

38 
56 
65 
52 
65 
so 
62 
68 
27 
51 

1- 1----

23 
22 
13 
21 
18 

9 
25 
12 

8 
15 

1 Media das FMN I 53 18 
I nao americanas I 

9 
9 
5 
6 
7 
4 
6 
7 
7 

1.4 

7 

18 
10 
12 
10 

7 

5 
4 

10 
25 
ll 

12 

12 
5 

13 
2 
3 

3 

3 
33 

9 

10 

I 1-------·------------------
1 FMN americanas I 71 20 9 

Fonte:TSURUMI,Y.(l984),p.244 (*) - 1 de Janeiro de 1971 
p/as empresas nao americanas-200 FMN; 1 de Janeiro 
de 1968 p/ as americanas - 500 FMN 
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seio do grupo, e menor o seu potencial de inser;lo fora do grupo _ 

leia-se, no pais/regiao de acolhimento. 

FRANKO, no estudo que faz das rela;oes entre casa-mae/filiais, 

para 60 FMN europeias (1972), conclui que a medida que a estrutura 

organizativa se complexifica, maier e o peso e o grau de norrnali-

za~ao des comportamentos e regras de relacionamento [36]. 

Se considerarmos que a estrutura do capital da filial, enquanto 

factor condicionante da sua autonomia, e outre vector da estrategia 

das FM, constata-se que 

casa-mae (Quadro 3-I.C). 

ha varia~oes conforrne a nacionalidade da 

Tomando como base de observa;ao ( Quadro 4-I. C) as filiais 

criadas nos PVD par 399 FMN de diferentes origens, verifica-se que 

as americanas tern preferencia por filiais corn controlo de capital a 

100%. Ate 1960, 51.7% das filiais das FMN europeias tinham controlo 

rnaioritario. A partir desta data, a primeira posi;lo passou a ser 

ocupada pelas filiais corn controlo rninoritario. Quanta as filiais de 

outras nacionalidades, desde 1950 que se verifica uma preferencia 

pelo controlo minoritario. Nota-se, porern, mesrno para as filiais 

Quadro 4-!.C 
{%) de Filiais Estabelecidas nos PVD por 399 FMN, por 

Grau de Controle do Capital 

I Grau de I antes de 19 51/ 19 61/ 1966/ 1972/ 
I controle ~ 1951 1960 1965 1970 1975 
1- I 
IFMN americanas{ 188-) ·1 
I (95)100] I 58.4 44.5 37.4 45.2 43.7 
I ]50; 94] I 12.2 21.4 19.2 17.8 10.3 
I (50; 50] I 5.6 7.4 11.4 11.4 10.4 
I ( 5; 49] I 28.1 21.5 21.7 21.5 28.1 
I desconhecido I 12.6 7.4 10.3 3. 3 0.4 
I N. o de tiliais I 214 229 281 303 231 
I FMN Europeias{135) I 
I (95;100] I 39.1 Jl. 6 20.4 18.9 nd 
I ]50;94] I 15.4 20.1 15.6 16.4 nd 
I (50; 50] I 5.3 6. 6 11.1 6.6 nd 
I ( 5; 49] I 9.8 2 7. 9. 35.8 42.1 nd 
I desconhecido I 30.5 13.9 16.6 16 .o nd 
I N. o de filiais I 266 244 416 694 
IFMN de O.Nacion.(76ll 
I (95;100] I 27.4 16.7 10.7 6.1 nd 
I ]50;94] I a. 2 2 6. 2 12. c 8.2 nd 
I (50;50] I 12.3 7.1 6.3 7.5 nd 
I [ 5; 49] I 16.9 42.9 66.7 74.2 nd 
I desconhecido I 35.6 7.1 3.8 3.4 nd 
I N.o de filiais I 73 42 159 279 

Fonte: !iood,N e Younq,S. { 1979), p.31 
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das FMN americanas 1 urn crescimento das filiais com participaqoes 

paritarias 1 mas sobretudo com participag6es rninoritarias. 

Nas filiais criadas por FMN japonesas predorninarn as partici-

pagoes minoritarias. Ern 937 filiais corn participaqao de capital 

japones e localizadas no sueste Asiatica 1 65.5% tern participaqoes 

rninoritarias 1 variando a percentagem com o pais de acolhimento: 92% 

nas Filipinas 1 83% na Tailandia 1 77.8% na Malasia, 51.6% em 

Singapura 1 30% em Hong-Kong e 83% na Coreia do Sul [37]. 

As conclusoes anteriores sao confirmadas pelo estudo do grau de 

controlo de 1669 firmas da Malasia ( 85% do total de empresas 

recenceadas no pais), das quais 739 tern capitais estrangeiros 

( Quadro 5-I. C) . 

Nao dispomos de informagao sistematica, relativa a participagao 

no capital das f iliais localizadas nos PD, mas as FMN tern urna 

Quadro 5-I.C 
Empresas na Malasia com capital Estrangeiro - 1979 

!Pais de origem I N.o de filiais I % com capital minoritario I 
1---------------1----------------1----------------------------1 
I EUA I 54 I 25.9 I 
I R.Unido I 92 I 63.0 I 
I Japao I 114 I 6 9. 2 I 
I Australia I 38 I 50.0 I 
I !!.Kong I 78 I 74.8 I 
I Singapura I 298 I 76.8 I 
I Taiwan I 38 I 97.7 I 
I Indonesia I 27 I 77.0 I 
1---------1-------:---. ----1------ ------1 
I Total I 739 I I 
--------

Fonte :MUC!IIELLI,J-L.(1985), p.199 

tendencia clara para deter uma proporgao maior das acg6es das suas 

filiais nos PD do que nos PVD. A tendencia geral e, no entanto, no 

sentido da redugao de participaqao no capital da empresa, ao mesmo 

tempo que progridem as formas contratuais de envolvimento externo. 

Quante ao modo de criagao, a partir de uma amostra de 396 FMN, 

verifica-se que 45.5% das filiais sao meras aguisigoes de empresas 

ja existentes - crescimento externo. Excepcionalmente, as filiais 

das FMN japonesas sao guase totalmente "greenfields". 

Os dados empfricos que acabamos de analisar sugerem multiplas 
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Quadro 6-I.C 
Reparti9ao das Filiais de 396 FMN 

Segundo o Modo de cria9ao 

I Modo de Cria9ao(•) I EUA Europa Japao I Total I 
l--------------------------------------------l----------1 
I Aquisi9ao I 47.7\ 46.5% 14.2% I 45.5% I 
1 cria9ao 1 45.5\ 33.8\ 83.8\ I 42.9\ I 

I outras ou I I I 
I desconhecida I 6.8\ 19.6% 6.0\ I 12.4\ I 
l--------------------l-----------------------l----------1 
I Total I 181 135 80 I 396 I 

interrogac;6es. 

Fonte: VERNON,R.(1977) ; (*)-dadoa de 1975 para as 
FMN americanas e de 1970 para as restantes 

Estao as diferenc;as de propriedade das filiais 

relacionadas corn a nacionalidade e a cultura da FMN ? Corn o "timing" 

da entrada ern paises estrangeiros? Corn a localizac;ao das filiais? 

Corn o tipo de tecnologia de produto ou processo detida pela casa-

mae? Corn a estrategia da casa-rnae? Estes padroes de propriedade 

serao estaveis? Segundo TSURUMI [38], as FMN que baseiarn a sua forga 

cornpetitiva no desenvolvirnento de novas produtos para multiples e 

diferenciados rnercados tern, urna maier tolerancia por participag6es 

rninoritarias; ao contrario 1 as FMN que baseiarn a sua forga 

cornpetitiva nurn leque reduzido de produtos standardizados, preferem 

o controlo das filiais a 100%. Verernos na Parte II que, pelo rnenos 

no que respei ta a industria autorn6vel, a nacionalidade das 

ernpresas, a localizagao e o "timing" de entrada no pais de 

acolhirnento, influenciarn o grau de controlo das filiais. 

1.3 - Tipologia de FMN 

Ern fungao da estrategia e da estrutura organizativa, e possivel 

definir urna tipologia de FMN. Retenharnos a tipologia apresentada por 

MICHALET [ 3 9 J I e segundo· a qual existern quatro tipos de FMN: - as 

FMN prirnarias 1 assirn denorninadas por pertencerern ao sector prirnario 

e constituirern 1 historicarnente 1_ a prime ira forma de 

internacionalizagao da produgao 1 ern obediencia a estrategias de 

aprovisionarnento. Sao rnultinacionais por natureza, na rnedida ern que 

localizarn as suas filiais ern fungao da disponibilidade de recursos 

naturais e materias prirnas. Inscrevern-se no quadro tradicional da 

divisao internacional do trabalho 1 e raramente se dedicarn a 
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transforma~ao integral dos recursos naturais e materias primas, que 

exploram nos locais de aprovisionamento; as rMN exportadoras, cuja 

especificidade reside na cria~ao de filiais comerciais, com fun~oes 

de apoio a actividade exportadora da empresa junto do mercado 

distribui~ao e servi~os de apoio p6s-venda, etc .. Resultam de IDE de 

tipo vertical (a juzante) e coexistem com urn estrutura organiza-

cional onde pontifica o departamento de exporta~ao 

estrategia comercial, que correspondem ao processo de 

internacionaliza~ao da produ9ao por 11 substitui~ao de exporta~oes". 

As filiais sao de tipo 11 relais 11 e coincidem corn uma estrutura 

organizacional, que evolui para a criaqao de uma divisao 

internacional; as FMN globais, que se caracterizam por prosseguirern 

estrategias produtivas, no quadro das quais as filiais 11 atelier'' 

estao integradas no seio dos grupos, por imperative de 

racionaliza~ao da produ<;:ao a escala mundial ou regional, conforrne 

pontifique, na estrutura organizacional, a divisao rnundial por 

produto ou por area. 

Esta tipologia de FMN nao e est4tica, antes pretende captar a 

evoluqao _natural das empresas que se aventuram no neg6cio interna

cional e a historicidade do capitalisrno. A FMN exportadora sucede, 

naturalmente, a FMN corn estrategia cornercial e, a esta, a FMN 

' global. E este o ciclo evolutivo natural de uma ernpresa que se 

internacionaliza. Nern t;odas as FMN atingern, porem, a categoria de 

FMN globais. Algumas nao-passam rnesrno da fase de FMN exportadoras. 

A coexistencia destes diferentes tipos est! na origem de outras 

propostas de classificaqao das FMN. Refiramos as propostas de 

classificaqao de alguns autores. 

KINDLEBERGER classifica as FMN em sociedade nacional ~ 

operac;oes no estrangeiro, sociedade rnultinacional e sociedade 

internacional. A primeira e uma empresa nacional que opera 

extranacionalmente, mas insiste na supermacia dos metodos que 

utiliza a n1vel nacional e mesrno nas leis nacionais; a segunda e 

uma sociedade rnultinacional autentica, sens1vel as tradiqoes-locais 

e respeitadora das jurisdicqoes e pol1ticas locais; a terceira e 

global, com urn campo de opera<;:oes de tal maneira vasto, que escapa 
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as politicas nacionais dos paises de irnplantac;ao e perrnanece, ern 

certa medida, livre de prosseguir o seu interesse [40]. 

A classificac;ao anterior, corn urna ligeira nuance 1 e sugerida 

por BRUCK e LEES [41] e aferida ern func;ao do volume de neg6cios no 

exterior: as sociedades corn mais de 50% de vendas no exterior sao 

rnultinacionais; internacionais 1 quando as vendas se situam entre os 

25 e os 50%; corn operaQOes ng estrangeiro 1 quando estas estao entre 

10% e 24%. 

Considerernos ainda a classificac;ao de PERLMUTER [ 42], que 

atende a nacionalidade dos dirigentes das FMN: nas etnocentricas 

predominarn os gestores da cas a-mae; nas geocentricas os quadros 

locals e estrange ires estao em paridade; na "policentricas" cada 

filial e composta exclusivarnente por quadros locals. No prirneiro 

caso, a cas-mae exporta 1 pura e sirnplesmente 1 a sua organizac;ao; no 

segundo, cada filial e tratada separadarnente; no terceiro 

desenvolve-se o estilo global ou cosrnopolita. 

KINDLEBERGER [43] 1 a prop6sito da sua classificac;ao, refere 

que ", .. a firma nacional com operac;oes no estrangeiro tern origens 

deterrninadas. Ela e, prirneiro e antes de tudo, cidada de urn pais 

particular. As suas operac;oes no estrangeiro representarn pouco no 

contexte do seu conjunto. Pode haver urna divisao internacional rnais 

do que operac;oes estrang~iras ern cada sector. A sociedade nao 

especula quando possui a rnoeda do pais da casa-rnae ( ... ] 1 pode 

possuir interesses substanciais no estrangeiro, mas s6 se sente em 

casa no seu pais e e estrangeira nos outros ( ..• ]; a firma 

multinacional procura ser urn born cidadao ern cada pais onde opera. 

Ernprega quadros locals, tern rnais adrninistradores indigenas do que e 
necessaria e adrnite, eventualrnente, capitals locals ( .•. ]; a 

sociedade internacional nao deve maier lealdade a urn pais do que a 

outro, nern se sente cornpletarnente ern casa ern qualquer pais. Igualiza 

os rendirnentos dos seus capitals ern cada pais, tendo ern considerac;ao 

os riscos, livre da rniopia que faz considerar os invest·irnentos 

nacionais como autornaticarnente isentos de risco, e todos as 

investirnentos estrangeiros, como arriscados. Esta pronta a 
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especular com a moeda do pais da sua sede social, porque considera a 

posse de liquidez, onde quer que esteja, como estando submetida aos 

riscos de cambia a que e precise escapar." Segundo o autor, o que 

verdadeiramente as distingue e a atitude perante aos riscos de 

cambios e 0 comportamento face a legislagao dos lucros. 

2 - FMN GLOBAIS, FLEXIBILIDADE E OUTRAS 

DE ENVOLVIMENTO EXTERNO 

FORMAS 

As tipologias de estrategias e de FMN propostas pela Escola 

Francesa das FMN acentuarn, no estabelecirnento das diferengas, o 

papel, o grau de autonornia e a insergao das filiais na estrutura 

organizacional das FMN. A evolugao tipol6gica respei ta, por urn 

lado, o aprofundamento da internacionalizagao das empresas e, par 

outre, a historicidade evolutiva do capitalismo. 

Se considerarmos a diversidade de paises onde uma mesma FMN 

opera, a din.§.mica~. evolutiva da estrategias nao excluiu a sua 

coexistencia. A predornin.incia de uma estrategia comercial ou 

produtiva depende do grau de internacionalizagao da FMN - numero de 

filiais, de paises de implantagao, etc. - e e variavel de pais para 

pais e de regiao para regiao. Contudo, o progressive esbatimento das 

barreiras ao comercio, a homogeneidade tendencial dos padr6es de 

consume, a intensificagao da concorr€mcia no seici dos oligop6lios 

internacionais, etc., obrigam, cada vez mais, as empresas a olhar o 

mercado internacional, ou grandes rnercados regionais, como as arenas 

competitivas relevantes para a definigao das suas estrategias 

competitivas. Em consequ~ncia e, num duple sentido - dimensao das 

arenas competitivas e coexist~ncia das estrategias - as empresas 

adoptam, progressivamente, estrategias globais. 

Como sugerem a teoria ecletica e a teoria sintetica, as 

empresas que investern no exterior buscarn a convergencia entre as 

suas vantagens cornpetitivas e as vantagens comparativas dos paises 

de implantaqao, para melhor servirem os seus mercados. 56 _que, esta 

convergencia, para as FMN globais, extra vasa as dicotomias que 

estruturam aquelas teorias: a escolha entre exportaqao e IDE, por urn 

lado, a classificaqao entre pais de origem (casa-rnae) e pais de 
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acolhimento (filial), por outro. 

Aquelas dicotomias sugerem que as industrias e competi~ao 

internacional associadas sao, sobretudo, mul tidomesticas. Na 

realidade, o que se verifica e que algumas sao progressivamente 

globais. No primeiro ~ , a competi~ao em cada pais e relativa

mente independents da competi~ao noutros paises. A industria 

internacional e uma colec~ao de industrias essencialmente domesti

cas, no ambito das quais as FMN se instalam, por estarem dotadas de 

vantagens competitivas, transferidas do pais de origem. Nas 

industrias globais, que PORTER define como aquelas em que " ... a 

posi~ao competitiva de uma empresa num pais e significativamente 

afectada pela sua posi~ao noutros paises e vice-versa " [ 1], a 

internacionaliza~ao das actividades e, em si mesma, fonte de 

vantagens competitivas adicionais. 

A industria '·globaliza-se se alguma vantagem competitiva 

adicional - contrac~ao de custos, maier aproveitamento de economias 

de escala, disponibilidade de recursos qualificados e raros no pais 

de origem, maier flexibilidade e coordena~ao de actividades, etc.-, 

decorre da integra~ao das actividades numa base mundial/regional. 

Como nota PORTER [ 2] " ... uma firma pode possuir dois tipos de 

vantagens competitivas - custos baixos ou diferencia~ao - [ ..• ] e, 

para diagnosticar as font~s das vantagens competitivas em qualquer 

contexte, seja ele domestico ou internacional, e necessario adoptar 

uma visao desagregada da empresa, a qual denomino cadeia de valor". 

A FMN global e entao aquela que, merce da dispersao internacio-

nal das actividades que integram a sua cadeia de valor, visa a 

convergencia maxima entre as vantagens comparativas dos paises onde 

esta instalada e as suas vantagem~ competitivas e, pela forte 

coordena~ao e arbitragem que estabelece entre as actividades, 

adquire e desenvolve vantagens competitivas complementares. 

A FMN global correspondera ao caso III da figura se9uinte. 

Algumas indusbrias, mais do que outras, prestam-se ao desenvolvimen-
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to deste tipo de FMN, ern particular as industrias que oferecern urna 

garna de produtos-sisterna de consurno rnundial. 

Figura 2-I.C 
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A dicotornia exporta~ao/IDE reflete ainda as dificuldades de 

integra~ao, de forma sistematica, no corpo daquelas teorias, das 

forrnas contratuais de envol virnento externo das ernpres as. As 

dificuldades decorrern, a nosso ver, do facto daqueles corpos 

te6ricos deslizarern, irnperceptivelrnente, para urn quadro de analise 

rnacroecon6rnica, e secundarizarern algumas dirnensoes estrategicas do 

cornportamento das ernpresas. A integra~ao das forrnas contratuais de 

envolvirnento externo irnpoe a reavalia~ao do potencial explicative 

das teorias da internaliza~ao, nurn contexte de cornpeti~ao global. 

2.1 - Flexibilidade e Divisao Internacional 

dos Processes Produtivos (DIPP) 

Ern econornias forternente industrializadas, as forrnas de 

concorrencia dorninantes irnpoern a oferta de produtos diferenciados. 

A defini~ao do "product-mix" e da S?a traject6ria evolutiva, e um 

dos vectores basicos da estrategia concorrencial das ernpresas [3]. 

Ern rnui tos sectores, as ernpresas . nao se identificam por urn 

produto, mas por urna rnar;ca, que integra urna gama de p1:=odutos 

diferenciados entre si e dos oferecidos pelos concorrentes. A 

politica de gama visa a penetra~ao da empresa em varies segmentos de 

192 



rnercado 1 e a rninirnizagao dos efeitos das deslocagoes da procura 1 no 

sentido ascendente ou descendente da garna 1 quando se verificam 

alteragoes nos gostos dos consurnidores 1 ou oscilagoes do n1vel geral 

de actividade. 

LANCASTER [4] 1 ao explicitar as relagoes entre as escolhas dos 

consurnidores e o grau de diferenciagao do produto 1 rejeita o 

pressuposto da relagao directa entre produto e utilidade, implicito 

nas teorias tradicionais do consume. Ern alternativa, sugere que sao 

as caracteristicas nele contidas, que estabelecem a rnediagao. 

Nas economias al tamente desenvol vidas, onde o numero de 

produtos e superior ao das caracteristicas 1 para cada vector de 

caracteristicas 1 o consumidor escolhe a combinagao de produtos rnais 

eficiente 1 visando atingir a colec~ao de caracteristicas que 

maximize a sua utilidade. 

Dais produto.s sao iguais 1 se igual for a cornbinagao de 

caracteristicas neles contidas. A definigao de produto como 

cornbinagao de factores 1 e aqui substituida pela definigao de produto 

como combinagao de caracteristicas 1 consistindo o acto do consume na 

extracgao das caracteristicas incorporadas nos produtos [5]. 

Perante urn grupo de produtos diferenciados 1 definindo-se o 

grupo como urna classe de produtos na qual todos possuern 1 ern 

diferentes proporgoes, as rnesrnas caracteristicas 1 os consumidores 

escolhern combinagoes particulares de caracteristicas 1 mais do que 

cornbinagoes de produtos no seio de urna mesma classe. Nesta 

prespectiva 1 o consume e vista como uma actividade produtiva 1 na 

qual os produtos sao inputs e o output urna colecgao de caracteristi

cas. Ern certo sentido 1 o consurnidor e produtor da sua propria 

utilidade, ao escolher a cornbinagao de caracter~sticas por si 

considerada optima. 

Uma politica de produto numa optica de gama de produtos-sisterna 

vai ao encontro das novas exigencias dos consumidores subjacentes a 
teoria do consume de LANCASTER, ao rnesmo tempo que dota a empresa de 

formas de flexibilidade. 
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Apresentarnos aqui urna definigao de produto-sisterna pr6xima da 
, 

que e dada por FONTAGNE [ 6]. Urn produto-sisterna e urn produto 

cornplexo, integrador de subsisternas, cada urn deles corn fungoes 

pr6prias e objecto de produgao/troca entre ernpresas, unidades ou 

actividades de urna rnesrna ernpresa. Os subsisternas, sendo complexes, 

sao tarnbern eles integradores de elementos rnais simples - peqas e 

cornponentes -, objectos de produgao/troca entre ernpresas, ou de 

transacgoes no seio de urna rnesrna ernpresa. 

Urn produto corn caracter.f.sticas sisternicas perrnite configurar urn 

processo de produgao descont.f.nuo, cujas operaQOes sao tecno16gica e 

espacialrnente separaveis. A interdependencia tecnol6gica de algumas 

operaqOes, e consideraqOes de custos de transporte, colocarn lirnites 

a separabilidade espacial e temporal dos processes produtivos. Isto 

traduz-se na existencia de unidades rn.f.nimas gg produQio ou estadios 

produtivos, entre si rnais livremente separaveis no tempo, no espaqo 

e entre empresas/es~abelecirnentos diferentes [7]. 

A separabilidade dos processes de produgao descont.f.nuos levou 
" DUCHENE [ 8] a relativizar a linearidade e . operacionalidade duma 

representagao e segrnentagao caminhando de rnontante para juzante e a 

proper urna al terna ti v a ern termos de acti vi dade, particularmente 

adaptada a produtos-sisterna, associada a qual o autor evidencia: as 

acti vidades de concepQao do produto enquanto produto-sistema. Os 

elementos separados podern ~xistir previarnente a concepgao do produto 

final e, produtos finais corn caracteristicas diferenciadas sao 

concebidos a partir de cornbinagOes particulares de elementos 

standardizados pre-existentes; as acti vidades de produQio dos 

segmentos ou dos subsistemas, que podern ern si ser decomponiveis e, 

portanto, susceptiveis de ser produzidos ern ernpresas/estabelecimen

tos diferentes; as actividades de rnontagern, entre as quais se 

destinguern as rnontagens interrnedias e a rnontagem final; as 

actividades de controlo de qualidade dos elementos e da sua 

montagem; as actividades de cornercializaQiO do produto, de servi9os 

p6s-venda, etc .• 

Uma concepqao de produto-sisterna e geradora de flexibilidade, 
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mas a sua operacionalidade envolve escolhas tecnol6gicas apropriadas 

[ 9] • No Quadro 7 -I. C apresenta-se, a titulo ilustrativo, urn 

esquema de analise que relaciona a natureza da incerteza corn que se 

defronta a ernpresa, o ~ gg flexibilidade exigido, e o objective 

estrategico visado. 

Quadro 7-r.c 
Algumas Rela~oea entre Incerteza 

e Flexibilidade 

-----------------------------------------------------------------1 Natureza da I Tipo de I objective I 
I Incerteza I Flexibilidade I Principal I 
I --------1 ------1 
I .Procura para o tipo Capacidade de adaptaqao IDiversidade de I 
I de produtos ofereci- a uma gama de produtos llinhas de pro- I 
I dos alargada ldutos I 
I I I 
I . Evolu~ao dos produtos Capacidade de renova~ao elrnova~ao de I 
I 
I 
I 

de modifica~oes maiores lprodutos I 
nos produtos I I 

I .caracteristicas dos 
I produtos desejados 
I pelos clientes 
I I 

Capacidade de adapta~ao 
as modifica~oes menores 
dos produtos 

I I 
IResposta as I 
lexigencias I 
ldos clientes I 
I I 

I .Fiabilidade dos meiosiMeios substituiveis 
I de produ~ao ~ lcaso de avaria 

em IRespeito palos I 
lprazos de en- I 

I I 
I I 
I· Procura 
I 
I 
I 

total 

I .Natureza dos inputs 
I 
I 

lcapacidade de adaptaqao 
las varia~oes do volume 
Ide produqao 
I 
ICapacidade de adaptaqao 
las flutuaqoes de quali
ldade doe inputs 

ltrega I 
I I 
lcumprimento I 
ldas encomendas I 
I I 
I I 
IQualidade dos I 
lprodutos I 
I I 

Fonte: GERWIN, D. e TARANDEAU,J.C (1984), p.39 

A busca de flexibilidade deve responder a cinco tipos de 

incerteza: a incerteza relativa a aceita~ao de produtos por parte do 

mercado, o que irnpee rneios de produ~ao adaptados a uma gama larga de 

produtos, para atingir o objective estrategico da diversidade. Este 

tipo de flexibilidade e rnedido pela capacidade corn que urn processo 

de produ~ao perrnite o fabrico sirnultaneo de varies produtos; a 

incerteza relativa a dura~ao do ciclo de vida do produto, cuja 

evolu~ao sugere uma boa capacidade de adapta~ao dos processes de 

produ~ao a novas produtos, ou a modifica~oes maiores nos produtos 

existentes; a incerteza relativa as preferencias dos clientes, 

quanta a atributos ou caracteristicas dos produtos, o que decorre da 

capacidade para introduzir al tera~oes marginais nos produtos 

oferecidos; a incerteza respeitante ao volume da procura, que 
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assenta na capacidade de adaptagao do volume de produgao as 

varia96es das vendas, sem rupturas nos processes de produgao 

estabelecidos; a incerteza respeitante a qualidade dos inputs, que 

obriga a meios de produ9ao capazes de tolerar varia96es importantes 

de qualidade, sem que isso reduza a qualidade dos produtos. 

As formas de flexibilidade geradoras de variedade t~m custos 

unitarios superiores aos de urn processo de produ9ao rigido. Em ordern 

a contrair custos, TARANDEAU [10] propOe uma busca de flexibilidade 

que obede9a a lei da diferencia~ao retardada, assim definida: para 

uma variedade constante de produtos saida de urn sistema de produgao, 

a produtividade deste sistema e tanto mais elevada quanto, tude o 

mais constante, o aumento da variedade de produtos esteja situado o 

mais a juzante possivel do processo de produ9ao. 

Residindo numa articula9ao flexivel entre produtos e processes 

de produ9ao, urn dos vectores fundamentais da competitividade das 

empresas, existem, outras formas de flexibilidade implicitas numa 

concep9ao de produto-sistema. Trata-se das formas de flexibilidade 

que atendem as escolhas organizacionais da empresa, num quadro de 

escolha entre urn maier ou menor grau de internalizagao das 

actividades. 

A este respeito, JACQUEMIN [11] apesar do caracter embrionario 

do estudo dos modes de organiza9ao da produgao como instrumento de 

Figura 3-I.C 
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flexibiliza~ao e de dornina~ao do rnercado, evidencia a sua crescenta 

importancia: ~ ... a rnaioria das an4lise ern Econornia Industrial 

situa-se ainda ao nivel P. A grande ernpresa e justificada, tanto 

pela necessidade de realizar econornias de escala e de garna (EP), 

como pela vontade de erigir barreiras a entrada e a rnobilidade 

rnanipulando as condi~6es de produ~ao e de venda (SP)~. Existe, 

porern, ~ ... uma importante literatura consagrada a justifica<;:ao da 

emergencia das grandes ernpresas na base da busca de urna efic4cia 

interna, em termos de custos de transac<;:6es (EO). A ligaQaO entre, 

por urn lade, o estudo dos rnodos de organiza~ao e, por outre, a 

concorrencia estrategica e as arneaQas crediveis, corresponds ao 

subconjunto (SO)'' (12]. Isto significa que " .•. a predorninancia e a 

persistencia das grandes ernpresas deve ser explicada por um modele 

em que as firmas rnaxirnizarn o seu lucre atraves de acQoes que 

relevam, simultanearnente, dos quatro subconjuntos - EP, SP, EO e so~ 

[ 13] . 

Com efeito, urn processo produtivo finalizado para a 

produ~ao/comercializaQao de urn produto final cornplexo, tanto pode 

ser organizado no espa~o interne de urna rnesrna ernpresa, como no 

quadro de uma divisao tecnica do trabalho entre ernpresas 

independentes. 0 grau de integra~ao vertical respei ta a extensao 

corn que os est4dios produtivos sao explorados por diferentes firrnas, 

e articulados pelo rnercado au, pelo contr4rio, internalizados por 

urna s6 ernpresa. 

A teoria dos custos de transac~ao, apesar de enfatizar a 

dicotornia entre rnercados e hierarquia como forrnas organizacionais 

da produQao, adrnite a existencia de forrnas contratuais intermedias. 

A dirnensao cooperativa destas rela~oes perrnite a ernpresa obter as 

vantagens da internaliza~ao, sern incorrer nas suas desvantagens. A 

essencia dos acordos reside no estabelecirnento de relaQoes 

cooperativas, rnais ou rnenos est4veis, entre ernpresas independentes, 

que concorrern, nurn quadro de responsabilidades contratualrnente 

definidas, para urna rnesrna finalidade. Neste sentido, RICHARDSON 

[ 14] identifica tres rnodalidades de coordena<;:ao entre actividades 

cornplernentares: direc~ao cooperaqao e transacqoes de rnercado. 
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HOUSSIAUX [ 15] designa algumas rela~oes de cooperagao como 

rela96es de guasi-integraQao, por substituirem o rnercado e evitarern 

a internaliza9ao, mas conservern caracteristicas de ambos. Na 

perspectiva do autor, a cornplexidade dos produtos, o crescenta 

papel dos servi9os de controlo e de pesquiza, o desenvolvirnento das 

encornendas do Estado, etc. , acentuarn a tendencia para a quasi

-integra9ao, mas esta e, prirneiro que tude, o resul tado das mas 

previsoes das grandes firrnas, dificultadas pela ineficiente 

organiza9ao dos rnercados de fornecimentos. A irnportancia das 

actividades de I&D, e o risco que elas comportam, estao, tambem, 

recenternente, ern rnui tas indus trias, na origem. de acordos de 

coopera9ao entre concorrentes directas. 

Independenternente da forma que possa assumir, a coopera9ao 

finalizada para a produ~ao/cornercializa9ao de urn produto cornplexo 

pede ser, a urn tempo, fonte de produtividade/flexibilidade e, a 

outre, urna rnodalidade particular de crescirnento [16], se decorrente 

de urna estrategia deliberada da ernpresa que a prornove. 

Quando as rnultiplas forrnas de cooperagao resultarn de urna 

decisao estrategica da ernpresa, destinada a reduzir o seu grau de 

integragao vertical, o peso das irnobiliza~oes, e a elevar a sua 

flexibilidade decisional, BARREYRE (17] integra-as sob a 

denorninagao cornurn de politica de irnparti~ao, que envolve a ideia de 

confianga e de partilha de riscos, tarefas e fun~oes, convergentes 

para urn firn cornurn. 

Se urna ernpresa uninacional, produtora de urn produto-sisterna, na 

configuragao do sistema produtivo associado, pede adoptar tres 

tipos de atitude - integragao, coopera~ao e rnercado - com irnpactos 

diferenciados sabre a integragao vertical, no case de uma FMN, a 

escolha ganha uma nova dimensao: onde, em que paises, localizar os 

segmentos de produ~ao ? 

Sendo a decisao '' ... ern que segmentos da cadeia de valor 

associado a urn produto-sistema investir, uma questao de vantagem 

competitiva internacional II f relativamente a II o o o dispersao interna

cional de actividades, trata-se de uma questao de vantagens 
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comparativas 11 
( 18]. Cada vez mais, estas decisoes sao tomadas num 

quadro de razoavel incerteza quanta a custos futures, desenvolvi

mento do mercado e das tecnologias. 

Em func;ao do m1mero de segmentos deslocalizados, dos pa.f.ses 

seleccionados, e do grau de integrac;ao vertical da produc;ao, assim 

nasce uma DIPP, mais ou menos complexa e geradora de urn intensive 

comercio intraindustrial, intraf irma ou nao. Neste tipo de 

comercio, os paises importam, muitas vezes sob a forma de produtos 

finais, parte do que haviam anteriormente exportados como produtos 

intermedios. Regimes aduaneiros que evitem a dupla tributac;ao sao 

essenciais ao desenvolvimento da DIPP. 

Tambem no plano internacional a separabilidade dos diferentes 

segmentos de produc;ao nao e livre, debatendo-se, alias, com uma 

dupla restric;ao. 11 A segmentac;ao internacional decorre [ ... ] das 

relac;oes que restri~oes 9..§. diferenca se estabelecem entre :. . . 
e 

restri~oes de interdependencia" ( 19]. A luz do primeiro tipo de 

restric;oes, cada segmento de produc;ao, definido por uma tecnologia, 

uma combinac;ao factorial e uma escala de produc;ao, localizar-se-ia 

em func;ao do maximo aprovei tamento das vantagens comparati vas dos 

diferentes paises. As interdependencias tecnol6gicas e a necessidade 

de reduc;ao das distancias fisicas culturais e psicol6gicas, 

traduzem-se, no en tanto_, numa tendencia a regionalizac;ao da DIPP, 

limitando a sua dispersao espacial. 

As acc;oes dos poderes publicos tambem funcionam como restri

c;oes, que tanto podem ser de diferenc;a como de interdependencia. Os 

governos, na perspectiva de industrias particulares, influenciam o 

jogo natural das vantagens comparativas, implementando politicas 

mais ou menos incentivadoras do IDE, promovendo as exportac;oes, 

etc .. Diferentes exigencias de integrac;ao de valor acrescentado 

nacional (VAN} nas produc;oes locais, e a defesa do equilibria das 

balanc;as de divisas dos projecto de IDE, tambem influenciam as 

restric;oes de interdependencia. 

Sob a influencia destas restric;oes, as FMN globais disfrutam de 

encadeamentos de vantagens comparativas no interior das zonas de 
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troca intraproduto ou ~olos .Qg segrnentac;§..Q, enquanto conjuntos de 

pafses diferenciados e hierarquizados, mas geograficarnente pr6xirnos. 

A condi~ao necessaria a urna DIPP reside nurn maier diferencial de 

custos comparados entre segrnentos de urn produto final, do que entre 

produtos finais. Ern consequencia, as ernpresas beneficiam de ganhos 

especfficos de segmentac;ao: urn ganho acrescido resul tante nao de 

uma divisao internacional de produtos finais, mas de urna DIPP [20]. 

A vantagem competitiva de urna empres.a, em terrnos de produto final, 

reflects a cornplementaridade das vantagens cornparativas dos pafses 

onde estao localizados os varies segrnentos produtivos. 

Se admi tirrnos que a inova~ao de urn produto sistema nao se 

efectua ern bloco, mas por segrnentos, as localiza~oes ernergentes de 

uma DIPP podern ser rnuito flutuantes. Esta rnutabilidade vern acrescida 

pela propria evolu~ao das vantagens cornparativas dos pafses, bern 

como pela evolu~ao :-das variaveis macroecon6rnicas que as influenciam 

( taxas de cambio, infla~ao, tc. ) . Nao e pois de admirar que a 

estrutura da DIPP seja particularrnente rn6vel, e se sucedarn vagas de 

recornposi~ao e decomposi~ao da produ~ao segmentada, com altera~oes 

significativas nas correntes de troca [21]. 

Num quadro de competi~ao global, uma capacidade de resposta 

rapida a estas flutua~oes exige uma grande flexibilidade por parte 

das ernpresas. A DIPP e,_ em si mesma, urn vector de flexibilidade, 

ao potenciar ganhos especfficos de segrnenta~ao, crescentes corn o 

m1rnero e heterogeneidade dos pafses que cornpoern o polo de segmen

ta~ao. Porem, a flexibilidade resulta acrescida, se para algumas 

actividades e segrnentos de produ~ao pe~as, cornponentes ou 

subsistemas -, a FMN adoptar uma polftica de irnparti~ao. Paralela

rnente, os efeitos negatives das flutua~oes da procura final podern 

ser transfer ides para outras empresas. Em perfodos de procura 

crescents, esta capacidade produtiva quase-integrada pode ser 

accionada. As despesas de inova~ao tecnol6gica podern ser partilha

das, tirando partido do potencial cientffico e tecnol6gi~o dos 

diferentes parceiros e pafses de acolhimento, etc •. 

Este ponte de vista e desenvolvido por CARLE, que recorre a 
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no~ao de ciclo de vida, nao ao nivel do produto final mas des seus 

elementos mais simples: " ... ao longo da vida de urn produto, 

constatamos que a natureza, a forma e as fun~oes des componentes se 

modificam, a fim de melhorar as caracteristicas, as <performances> e 

os custos" resul tando daqui " ... import antes consequencias no que 

respeita a escolha entre fazer e mandar fazer" [22]. 

Aquelas modifica~oes constituem, naturalmente, urn poderoso 

incentive ao desenvolvirnento de praticas de subcontrata~ao 

internacional (SCI) ou outras formas de coopera~ao internacional, em 

detrimento de uma DIPP totalmente integrada no espa~o interne de uma 

FMN. Com efeito, " ••. pede ser juridicamente irnpossivel, rnuito 

custoso ou absolutamente inutil, a integra~ao de todo o processo de 

produ~ao. [ ... ] Porque faze-lo se o mere ado internacional fornece 

elementos standardizados a baixo custo? A subcontrata~ao e uma 

solu~ao mais pratica e menos arriscada do que a instala~ao de uma 

filial, para obter os segment as dot ados das caracteristicas 

desejadas. A firma pede controlar efectivamente os fornecedores e 

as empresas subcontratadas, sem investimento, pelo simples exerc.icio 

do poder de monops6nio, sobretudo se possui o poder de monop6lio do 

lade do mercado, ou seja, domina o mercado final" [23]. 

Dominar certas actividades - concep~ao, montagem, per ex. -, ou 

certos segmentos ditos estrategicos, pede ser suficiente para o 

control a des restantes ( 2_4] . A norma geral e o maier controlo ao 

menor custo poss.ivel, o que conduz a firma a efectuar constantes 

arbitragens entre integra~ao e coopera~ao. No quadro de pol.iticas 

de substitui~ao de importa~oes, de promo~ao de exporta~oes e/ou de 

aquisi~ao indirecta de tecnologia, esta arbitragem faz-se, per ac~ao 

des governos, a favor da imparti~ao e associa~ao corn empresas 

locais. 

A FMN global, pelo exerc.icio das multiplas arbitragens ao seu 

alcance - cambiais, fiscais, financeiras, pre~os de transferencia, 

fazer ou mandar fazer, informa~ao ern geral, riscos pol.iticos, etc.-, 

pede reforc;ar a sua vantagem competitiva configurando processes 

produtivos segundo a DIPP, estabelecendo uma coordenac;ao eficiente 
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entre todas as actividades, e centralizando as decisoes 

correspondentes [25]. A FMN organizada por produtos ou areas ( ou 

com soluc;roes organizativas mistas) parece estar em melhor posic;rao 

do que aquela que adopta outras estruturas organizacionais. 

Se a escolha entre exportac;rao, venda de licengas e IDE, foi ja 

equacionada nos termos das teorias desenvolvidas, como equacionar a 

escolha entre o IDE e a subcontratagao ou fornecimento internacio

nal, eventualmente, com recurso a tecnologia licenc'iada pela empresa 

subcontratante ? Est a explicagao releva da analise das 

vantagens I desvantagens da integrac;rao vertical e, deste ponte de 

vista, a teoria da internalizagao e aquela que oferece urn maier 

potencial de insergao das formas contratuais do envolvimento 

externo das empresas, no quadro mais vasto de todas as formas de 

envolvimento. 

Enquanto a deslocalizac;rao da produgao visa a busca de 
: .. .. 

convergencia da vantagem competitiva da empresa com a vantagem 

comparativa do pais, a escolha entre investir no estrangeiro 

(produc;rao integrada) e o estabelecimento de acordos de cooperac;rao 

com empresas estrangeiras (nao-integragao ou quase-integrac;rao) 

releva dos determinantes da integrac;rao vertical, cujos fundamentos 

cabem no ambito da teoria da internalizagao. 

BERTHELEMY [26] ensaia uma resposta a questao da escolha entre 

IDE e SCI, num contexte -de crescimento mundial da procura e de 

escassez de recursos da empresa (no seu pais de origem). Para fazer 

face ao acrescimo da procura e a escassez de recursos, mesmo detendo 

uma vantagem absoluta de custos em todos os segmentos da produc;rao de 

urn produto, a firma e levada a a subcontratar alguns segmentos, 

segundo o princ.ipio das vantagens comparativas. Par maioria de 

razao, a empresa e conduzida a subcon~ratac;rao internacional se, com 

a evoluc;rao do ciclo de vida do produto, perder a vantagem absoluta 

em alguns segmentos produtivos. 

A SCI, o contrato de fornecimento ou outras formas de 

cooperagao internacional, permitem a empresa partilhar riscos, 

aliviar as restrigoes de escassez de recursos, contrair custos e 
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alargar a sua quota de mercado mundial. Em conjunturas de quebra da 

procura mundial, a quasi-integra~ao amortece o efeito sobre a 

rentabilidade dos capitais da empresa. 

Frequentemente, a subcontrata~ao e o fornecimento internacio

nais decorrem de imposi~oes dos poderes publicos dos paises de 

acolhimento, preocupados em majorar a taxa de incorpora~ao nacional 

(TIN) dos produtos fabricados pelas filiais das FMN. Estas, na sua 

estrategia de deslocaliza~ao da produ~ao, e para satisfazerem 

aquelas imposi~oes, arrastam consigo os fornecedores e empresas 

subcontratadas dos seus paises de origem e/ou de outros pafses onde 

estao implantadas. 

2.2 - DIPP e SCI : 0 Papel das FMN 

No plano nacional, a subcontrata~ao promove a divisao do 

trabalho entre empresas mas, na SCI, a divisao do trabalho e 
incitada tanto pelo& governos dos diferentes pafses como por alguns 

organismos internacionais [27]. 

A SCI e, frequentemente, uma rela~ao de coopera~ao duplamente 

assimetrica. Se, por urn lade, envolve empresas de dimensoes e 

poderes negociais diferentes, envol ve, igualmente, paises em 

diferentes graus de desenvolvimento. As grandes empresas.dos pafses 

mais desenvolvidos subcontratam empresas de menor dimensao 
-

localizadas em pafses perifericos. Isto nao significa que os paises 

perifericos sejam exclusivamente PVD, mas apenas hierarquicamente 

menos desenvolvidos. 

Face ao esgotamento dos modelos de industrializa~ao centrados 

na promo~ao de actividades substitutivas de importa~oes, e cujas 

limitaqoes se fizeram sentir a partir de finais des anos 60, alguns 

paises adoptaram modelos de industrializa~ao assentes, ou contem

plando tambem, politicas de promoqao de actividades viradas para a 

exporta~ao ( 2 a ] . A crescenta participaqao destes PVD no comercio 

internacional de produtos manufacturados e a manifesta~ao de algum 

sucesso dessas politicas de desenvolvimento e a SCI 

dimensoes operativas [29]. 
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Relativamente as exporta~oes aut6nomas, as exporta~oes via SCI 

tern a vantagem de superar uma das grandes limita~oes das ernpresas 

desses paises [ 30]: - o desconhecimento dos rnercados externos e o 

nao dominio das redes de comercializa~ao e das tecnicas de 
I 

"marketing" adequadas a PD. E que, a produ~ao destina-se a empresas 

com perfeito conhecimento desses mercados, e sob cujas ordens e 

especifica~oes tecnicas trabalham. 0 acesso a asses rnercados 

resulta igualmente facilitado quando as autoridades dos pa.f.ses de 

origem das empresas promotoras de SCI facilitam a deslocaliza~ao de 

certas actividades produtivas, ao acordarem, corn as autoridades dos 

parceiros comerciais, regimes fiscais e aduaneiros especiais, que 

evitam a dupla tributa~ao [31]. 

A cria~ao de zonas "off-shore" e urna das manifesta~oes mais 

radicais destas politicas de promo~ao de actividades exportadoras, 

nomeadamente pela via da SCI [32]. Trata-se de, mediante urn pacote 

de incentives de ordem varia aduaneiros, fiscais, rnonetarios, 

salariais, subsidies a fundo perdido, fornecimento de infraestrutu

ras, etc. -, prornover, atraves de empresas nacionais ou estrangei-

ras, a localiza~ao de actividades ern certas regioes ou paises, 

destinando-se as produ~oes aos mercados externos. 

A SCI, enquanto vector de industrializa~ao e de promo~ao de 

exporta~oes,'tem sido igualmente apadrinhada por alguns organisrnos 

internacionais (33]. Tambem tern side prornovida e praticada no 

quadro de experiencias de integra~ao regional de paises com mercados 

de reduzida dimensao [34]. 

Os estudos sabre a SCI estao ainda em fase embrionaria, tanto 

do ponte de vista do levantamento da sua irnportancia quantitativa 

[35], como na perspectiva de uma teoria que fixe os parametres das 

suas determinantes, formas e efeitos industrializantes sabre os 

pa.f.ses subcontratados. Dames aqui conta de algurn esfor~o te6rico 

desenvolvido e conducente a defini~ao de tipologias assente no 

estudo de cases. 

subcontrata9ao 

Verernos que, se no plano nacional o conceito de 

nao tern contornos bern definidos, no plano 

internacional 1 0 terrno subcontrata($aO e Utilizado para traduzir 
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realidades substancialmente diversas. 

na sua promo~ao, urn papel central. 

Contudo, as FMN desempenham, 

a) A tipologia de WATANABE 

Segundo WATANABE [36], a subcontratagao visa a prossecugao de 

objectives varies per parte da empresa subcontratante que a 

promove: realizar economias de capital e mao de obra; tirar partido 

dos salaries inferiores praticados pelas pequenas empresas; 

beneficiar da especializa~ao tecnica das empresas subcontratadas; 

amortecer os efeitos das flutuagoes econ6micas. 

0 seu desenvol vimento permi te uma di vi sao de trabalho e uma 

especializa~ao entre empresas, ao mesmo tempo que facilita a cria~ao 

de outras. Quando envolve diferentes paises, nomeadamente PVD, onde 

os empresarios sao tao raros como escassos sao os capitais, a 

subcontratagao oferece vantagens adicionais associadas a urn maior 

diferencial de custos salariais. Com a sua promogao, os poderes 

publicos visam aumentar o nivel de emprego, assimilar tecnicas de 

produgao mais avangadas, preparar mao de obra mais qualificada e 

fazer economia de divisas [37]. 

Na tipologia do autor, a SCI pode assumir tres formas 

particulares [ 38]: subcontratagao comercial 

subcontratagao industrial fora de fronteiras; 

industrial interna. 

internacional; 

subcontratagao 

A subcontrata~ao comercial internacional caracteriza-se par uma 

empresa de urn pais confiar, a uma empresa de outre, a execugao da 

produgao de produtos finais. 0 subcontratante joga aqui o papel de 

sociedade de comercio que concebe os produtos, planifica os ritmos 

de produgao, fornece as materias primas, componentes 1 da apoio 

tecnico e 1 finalmente, comercializa os produtos finais com a sua 

marca comercial. Trata-se de urn tipo de SCI muito corrente 1 que tern 

envol vi do 1 de urn lado 1 empresas dos EUA e do Japao, e de outro, 

unidades produtivas do Sueste Asiatica. A produgao de ves~uario, 

calgado e pequena electr6nia sao as actividades dominantes neste 

tipo de SCI. 
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A subcontratac;ao industrial .fQn ~ fronteiras corresponds a 

uma situa~ao em que uma empresa manda fabricar pe~as e componentes a 

empresas estrangeiras, sendo a montagem efectuada pela empresa 

subcontratante no pais de origem. Esta modalidade de SCI e mais 

corrente entre PD, embora hiearquicamente diferentes, nomeadamente 

em industrias mecanicas. 

A subcontratac;ao industrial interna envolve a filial de urna 

empresa estrangeira estabelecida no pais, que acorda com empresas 

aut6ctones, o fornecimento de pe~as e componentes, que se destinam a 

montagens locais. For regra, estes acordos decorrem de imposi~6es 

legais em materia de incorpora~ao de VAN. 

b) A tipologia de MICHALET 

Na sua proposta tipol6gica MICHALET [39] retem quatro 

criterios essenciais: o conteudo tecnico do acordo, a natureza das 

empresas contratantes, a orientac;:ao espacial dos fluxes de comercio 

e a finalidade do acordo. 

0 primeiro criteria permite distinguir entre subcontratac;:ao de 

processo e de produto. Importa saber se o acordo de produ~ao 

respeita a componentes, pec;:as separadas, produtos semi-acabados ou 

produtos finais. Uma analise atenta, a luz deste cri terio, 

nomeadamente quanta a coeficientes tecnicos, natureza do processo de 

produ~ao e nlimero de fas_e~ que o comp6em, existencia ou nao de 

economias de escala nas diferentes fases do processo, etc., permite 

localizar a empresa subcontratada no ciclo de produ~ao da FMN e do 

sector industrial respective. 

Quanta ao segundo criteria, irnporta clarificar se as ernpresas 

subcontratante e subcontratada sao unidades aut6nomas, acordaram na 

criac;:ao de "joint ventures", corn _participac;:ao maiori taria ou 

minoritaria do subcontratante. Em particular, a subcontratada pede 

ser urna filial da empresa subcontratante. 

0 terceiro criteria visa a analise da orientac;:ao dos- fluxes 

cornerciais originados pelo acordo. Trata-se de saber se o produto 

resultants da subcontratac;:ao se destina a exportac;:ao ou ao mercado 
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local; se o produto exportado se destina ao pais de origem do 

subcontratante ou a terceiros pa1ses; se a ernpresa subcontratada 

recebe inputs de urna "antena" local do subcontratado, directarnente 

dele, e/ou de urna filial situada noutros pa1ses. Para o au tor, 

este criterio reponde a questao de saber se os circuitos comerciais 

refletern urna repartigao internacional de actividades, segundo as 

dotagoes factoriais dos diferentes pa.ises, e de acordo corn a 

estrutura organizacional da ernpresa subcontratante. 

0 acordo de subcontratagao pode visar diferentes objectives, em 

conforrnidade corn as rnotivac;;:oes Q..Q subcontratante. MICHALET aponta 

tres tipos de raz6es: contrair custos- subcontratagao econ6rnica; 

especializagao da ernpresa subcontratada-subcontratagao especializada 

ou cornplernentar; motives conjunturais- subcontratagao de capacidade 

ou concorrente. 

A subcontratagao econ6rnica respeita a todos os casos ern que a 
: .. . 

ernpresa adrnite que e rnais econ6rnico mandar fazer do que produzir ela 

propria. 
, 
E, ern geral, per est a razao, que o subcontratante 

estabelece acordos corn ernpresas dos PVD, sendo de esperar urna fraca 

assistencia tecnica as ernpresas subcontratadas. 

Na subcontratagao especializada ou cornplernentar, a ernpresa 

subcontratante nao detern, ou nao visa deter, os conhecirnentos 

tecnicos necessaries a -produgao subcontratada. Per isso, ern regra 

de rnaneira permanents, contrata a execugao de urn trabalho a urna 

ernpresa que possui equiparnento especializado e mao de obra 

qualificada. Neste tipo de acordos, e frequente a cooperagao .intima 

entre as ernpresas envolvidas, norneadarnente, ao n.ivel da concepgao e 

das especificag6es dos produtos. Esta cooperagao pede traduzir-se, 

tambern, no estabelecirnento de acordos de produgao sob licenga, corn 

tecnologia cedida pela ernpresa subcontratada. Consequenternente, e 

rnenos sens.ivel as flutuag6es de conjuntura e caracteriza-se per urna 

maier estabilidade relacional. 

0 recurso a subcontratagao pode ser rnotivado po.z:· dificuldades 

irnprevistas - greves, avarias, sobreestirnagao de capacidades, etc. -

ou pelo desejo de satisfazer, ern tempo util, encornendas previarnente 
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acordadas. Estes acordos sao, por isso e, em regra, de curto prazo, 

caracterizando-se pela instabilidade e pela precaridade. 

A luz destes criterios, MICHALET sugere a seguinte tipologia 

de acordos de SCI: SCI entre duas unidades aut6nomas situadas em 

paises desigualmente desenvolvidos - ~ A; SCI entre a filial de 

uma FMN e uma (ou mais) empresa local - ~a; SCI entre filiais 

de varias FMN .:t.i.Q.Q. c; SCI entre unidades do mesmo grupo 

multinacional - ~ Q. 

A subcontrata~ao de tipo A e uma forma pura de SCI. 0 conteudo 

tecnol6gico do acordo pede respeitar a produ~ao de pe~as, 

componentes ou produtos finais. No plano espacial, esta modalidade 

implica a exporta~ao do produto para o pais subcontratante ou para 

terceiros paises. A sua finalidade respeita, indiferentemente, seja 

a uma busca de contrac~ao de custos, seja a satisfa~ao de urn nivel 

de procura nao ajustado a capacidade produtiva do subcontratante. 

For regra, a SCI de tipo B respeita a produ~ao de produtos 

intermedios e componentes, mas nao produtos finais. A totalidade da 

produ~ao subcontratada nao e directamente exportada. Destina-se a 

integrar produtos finais, cuja montagem e da responsabilidade da 

filial, para exporta~ao e/ou venda no mercado local. A finalidade 

do acordo e tributaria seja de motives de capacidade, de economias 

ou, em cases mais raros, de motives de especializa~ao. Este tipo de 

subcontrataqao restringe as importa~6es da rede em que se insere a 

filial, ao abrigo de objectives de desenvolvimento industrial e de 
' 

incorpora~ao de VAN, definidos pelas autoridades locais. A dimensao 

internacional da subcontrata~ao e dada pela natureza da empresa 

subcontratante, uma filial de uma FMN. 

Segundo o autor, a SCI de tipo c constitui uma variante do tipo 

anterior. Uma filial de uma FMN estabelece urn rela~ao de 

subcontrata~ao com uma filial de outra FMN, ambas implantadas no 

mesmo pais. 0 conteudo tecnico do acordo respeita ao fornecimento 

de produtos acabados (subsistemas), ou de pe~as, a serem integrados 

num produto final, a montar pelo subcontratante. Espacialmente, a 

produ~ao do subcontratante destina-se ao mercado local e/ou a ser 
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exportada. A sua finalidade pode decorrer de qualquer dos tres 

motives anteriorrnente expostos. Tarnbern aqui, e o criteria da casa

-rnae das filiais que leva o autor a classificar esta rnodalidade 

contratual como SCI. Acontece, frequenternente, ser a filial 

subcontratada arrastada pela filial subcontratante na sua 

estrategia de deslocalizaqao. 

Na SCI de tipo D, a relaqao de subcontrataqao estabelece-se 

entre duas filiais de urna rnesrna FMN, que se encontrarn ern diferentes 

paises. A especificidade desta rnodalidade e o controlo que a casa-

-mae exerce sobre o subcontratante e o subcontratado. Estes podern 

ser juridicarnente de diferentes nacionalidades, apesar da 

participaqao da casa-rnae no capital de ambos. 

Aos acordos de subcontrataqao de tipo A e D chama MICHALET ~ 

directa. Tern ern cornurn o facto da produqao subcontratada se destinar 

a exportaqao. Pode acontecer que o produto final seja reirnportado 
: .. . 

pelos paises onde se localiza a filial subcontratada. 

Os acordos de tipo B e C sao classificados como SCI indirecta: 

parte significativa da produqao destina-se ao rnercado local. 

Relativarnente a SCI directa de tipo D, tern ern cornurn o facto de serern 

prornovidos por filiais de FMN, mas divergern quanta a natureza das 

rnesrnas. No tipo D, trata-se de filiais ~~telier~; nos tipos B e 

C, de filiais "relais ~ .- Na SCI indirecta, a produqao e largarnente 

constituida pela fabricaqao· e rnontagern de produtos finais. 

Existe algurna relaqao entre a tipologia de SCI proposta por 

MICHALET e a sua tipologia de estrategias de FMN. Na SCI de tipo B e 

C, predornina a estrategia de rnercado. A SCI de tipo D, corresponde a 

urna estrategia de internacionalizaqao da produgao. 

c - A tipologia de BERTHOMIEU e HANAUT [40] 

Tal como para MICHALET, para estes autores, a definiqao de urna 

tipologia de SCI deve conternplar urna classificaqao das empresas 

subcontratantes e subcontratadas, tanto do ponto de vi-sta da 

nacionalidade, como da sua localizaqao territorial. De igual modo, 

o caracter heterogeneo da SCI obriga a que se tenha em conta a 
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natureza das opera~oes subcontratadas. 

Na perspectiva dos proponentes, s6 a subcontrata~ao do tipo 4 

( Quadro 8-I. C) nao deve ser considerada internacional, por nao 

respeitar nem a dimensao interterritorial nem a internacional (e se 

as partes contratantes sao filiais de diferentes FMN ? 

Quadro 8-I.C 
Dimensoes da SCI 

-----------------------------------·---
Territorialidade I 

As duas empresas nao estaoiAs duas empresas I 
localizadas no mesmo pais: lestao localizadasl 
subcontrata;ao "fora de Inc mesmo pais: I 

I fronteiras" interna lsubcontrata;ao I 
I Nacionalidade I I interna I 
l _________ l ___________________ l ________ l 

I I I I 
I As duas empresas I I SCI I 
I nao tem a mesma na-1 I 3 I 
I cionalidade I I interior I I ___ l ____________________ l ____________ l 
I I I I 
I As duas empresas I I sc Nacionall 
I tem a mesma jla·cio- I I 4 I 
I nalidade I I interior I 
I I I I 

MICHALET, 

tipo C). Num quadro de relagoes de subcontratagao envolvendc 

paises de diferentes niveis de desenvolvimento, o caso 1 corresponde 

a uma relagao entre empresas independentes em que o subcontratante 

esta localizado num PD e a empresa subcontratada e uma empresa local 

de um PVD; o caso 2 equivale ao caso 1, s6 que a empresa 

subcontratada e uma filial de uma FMN, que e o subcontratante. 

Estes dais casas correspondem a situagao que os autores designam 

como SCI internacional. .QY. fora de fronteiras, destinando-se a 

produ~ao a exporta~ao. No caso 3, uma empresa subcontratante (uma 

filial de uma FMN) implantada num PVD, subcontrata uma empresa 

local, designando os autores esta situagao como SCI interior: o 

produto e entregue localmente ao subcontratante e reflecte-se, 

provavelmente, numa substitui~ao de importa~oes. 

A SCI pode assumir diferentes caracteristicas em fungao da 

natureza das opera~oes subcontratadas. Se o subcontratante preserva 

as fungoes de concepqao e comercializaqao do produto, as operaqoes 

subcontratadas podem ter natureza diferente e comportam varies graus 
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de elabora~ao: quando a empresa subcontratada produz o produto final 

concebido e cornercializado pelo subcontratante, trata-se de 

subcontratas;ao cornercial; a subcontratas;ao industrial respeita a 

opera~oes de produ~ao de pe~as e cornponentes, que serao rnontadas 

pelo subcontratante, nurn conjunto final por este concebido, rnontado 

e cornercializado; pede acontecer que o subcontratante forne~a a 

Quadro 9-I.C 
Casas oominantes de SCI 

----------------
I 

SCI "fora de SCI "fora de I 
fronteiras• fronteias" no I SCI interior 

I entre empresas interior de I 
I I independentes I uma mesma FMN I l ______ l ___________ l _____________ , ____ _ 
I I I 
I SCI I tipo 2 I 
I 1--------------------------------------1 tipo J 
lindustriall variante 2A I variants 28 I 
l ____ l _________ l ___________ l ____ _ 

I I I 
I I tipo 1 I 
I SCI 1--------------------------------------1 caso 6 
lcomercial I variante lA I variants 18 I 
I I '·· I I 
-------------------------------------

a materia prima e outros produtos interrnedios. 

autores classificarn a rela~ao como trabalho ~ tarefa. 

Neste case os 

Do cruzamento dos dais criterios, os autores retem cinco casas 

significativos de SCI de entre seis possi.veis e muito pr6xirnos da 

tipologia de WATANABE ( Quadro 9-I.C) 

o caso 6 corresponde a SCI cornercial interior mas e de 

verifica~ao excepcional. Os cinco restantes casas sao, segundo os 

autores, de verifica~ao frequente ern varies pai.ses e podem ser 

agrupados em tres tipos principais: ~ ~ - SCI comercial fora de 

fronteiras,.seja entre empresas independentes (variante lA) seja no 

espa~o interne de uma FMN (variante lB) ; tipo 2 - SCI industrial 

fora de fronteiras entre empresas in~ependentes (variante 2A), ou 

no espa~o interne de uma FMN (variante 2B); ~ J- SCI industrial 

interior. 

Qualquer dos autores faz referencia a SCI de tipo expont~nea ou 

incitada, conforme decorra de iniciativas directas dos contratantes, 

ou de ac~oes de prorno~ao dos governos onde se efectua a produ~ao. 0 
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grau de probabilidade da SCI comercial fora de fronteiras ser 

expontanea e mais elevado do que o da SCI industrial interior 

(politicas de substitui9ao de importa96es). 

expontanea e, potencialmente, mais efemera do que a incitada pelos 

poderes publicos. 

Apesar de existirem perspectivas diversas nas tipologias dos 

autores, sabre o que deve ser considerado, ou nao, uma rela9ao de 

SCI, WATANABE exclui da SCI as rela96es entre casa-mae e as suas 

filiais. Para MICHALET, a SCI e uma manifesta9ao cujos actores 

principais sao as FMN e as suas filiais - 3 em 4 cases apresentados 

estao associados a FMN e suas filiais. BERTHOMIEU e HANAUT, apesar 

de admi tirem urn papel import ante as FMN nas rela96es de SCI, 

defendem que as mesmas podem ser promovidas por empresas sem 

implanta96es internacionais. WATANABE sugere, mesmo, que os tipos 

mais frequentes de SCI respeitam a unidades independentes, situadas 
: .. 

em paises de diferentes niveis de desenvolvimento. 

0 grau de aderencia destas tipologias de SCI a industria 

autom6vel sera analisado na Parte II-B, com referencia a Portugal. 

Ver-se-a que , por se tratar de uma industria produtora de produtos

-sistema, a SCI desenvolve-se num quadro de complexidade superior a 
proposta por estes autores. 
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PARTE II 

, , 
INTERNACIONALIZA<;AO DA INDUSTRIA AUTOMOVEL E 

, , , 
DA INDUSTRIA PORTUGUESA NA INDUSTRIA AUTOMOVEL MUNDIAL 

, , 
A - INTERNACIONALIZA<;AO DA INDUSTRIA AUTOMOVEL 

Analisado o fen6rneno rnultinacional ern geral, e fixado o quadro 

te6rico de estudo das forrnas e deterrninantes do envolvirnento externo 

das ernpresas, definarnos o objecto e os passos rnetodol6gicos da 

Parte II deste trabalho. Sao dais os objectives desta segunda parte: 

ern II .A, estuda-se a internacionaliza~ao da industria autorn6vel, 

entendida como resultante de todas as forrnas de envolvirnento externo 

dos grandes construtores rnundiais; ern II.B , analisa-se a evolu~ao 

das forrnas de integra~ao da industria autorn6vel portuguesa na 

industria autorn6vel rnundial. 

Justifiquernos a escolha desta industria como caso de estudo. A 

industria autorn6vel e, de varios pontos de vista, urn exernplo 

paradigrnatico do fen6rneno rnultinacional: a lideran~a internacional, 

na industria autorn6vel, rnudou de mao, existindo urn paralelisrno 

temporal entre esta rnudan~a e as sucessivas ondas de protagonisrno do 

fen6rneno rnul tinacional ern geral; sao detectaveis, no processo de 

internacionaliza~ao das indus trias autorn6veis nacionais, todas as 

forrnas de envolvirnento externo das respectivas ernpresas 

exporta~ao, venda de licen~as, IDE, subcontrata~ao e coopera~ac 

internacionais; e igualrnente detectavel, ao nivel das ernpresas e 

diversificada por paises de origem e regioes de destine, a 

coexist~ncia dos varios tipos de estrategia internacional 

inventariados ern r.c; 0 autorn6vel e urn :groduto-sisterna por 

excelencia e a industria e hoje povoada par -algumas FMN globais. 

Justificada a escolha desta industria como caso de estudo, como 

estuda-la e que articula~oes estabelecer corn a Parte I ? Ern terrnos 

estaticos, corne~arnos por caracterizar a natureza e organiza~ao da 

industria, considerando que, per urn lade, cada industria e definida 

por urn produto (garna de produtos), urn processo de produ~ao, regras 
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de comercializa~ao e urn mercado. Por outre, as suas estruturas 

determinam formas particulares de concorrencia entre as ernpresas. 

No case vertente, estarnos perante urn produto-sisterna, que recorre 

a urn leque diversificado de tecnologias de produto/processo. 

Tratando-se de urn produto de rnassas, as tecnologias de produ~ao 

apresentam elevados niveis de econornias de escala e o seu mercado 

tern voca~ao rnundial. Sendo urn produto complexo, irnpoe forrnas 

particulares de organiza~ao da produ~ao e modalidades especificas de 

gestae das rela~oes industriais. 

Pelas suas caracteristicas estruturais, a industria autom6vel, a 
escala nacional e internacional e, des de ha mui to, uma industria 

oligopolistica em que a concorrencia, fazendo-se pelos pre~os, 

previligia a diferencia~ao : marca, politica de garna, facilidades 

de credito e outras condi~oes de cornpra, assist~ncia p6s-venda, 

publicidade, etc.. A tecnicidade 1 sofistica~ao e valor do produto 

impi5em 1 tambem 1 regras de comercializa~ao e uma rede de distribui~ao 

pr6prias: sucursais 1 concessionarios, agentes. 

Caracterizada a natureza e organiza~ao da industria 1 a 

preocupa~ao imediata respeita a questao de saber porque e que a 

lideran~a cornpetitiva ao nivel internacional mudou de mao. 0 ponte 

de vista adoptado e 0 de que a lideran~a competitiva internacional e 
exercida pelo pais I ernpresa que, pel a via da inova~ao · dita as 

normas de produ~ao e consume que (re)configuram a industria ao nivel 

das tecnologias de produto/processo e das formas de organiza~ao 

industrial da produ~ao, obtendo vantagens competitivas sabre os 

concorrentes. 

Formulando a questao nestes termos, analisam-se, de seguida, 

as sucessivas ondas de internacionaliza~ao da industria autom6vel, 

na crista das quais os principais protagonistas se sucederam no 

tempo. Ate aos anos 50, a internacionaliza~ao da industria 

autom6vel teve as FMN americanas como principais protagonistas. 

Este papel coube a industria europeia ate meados da decada de-70. De 

entao para ca, sao as FMN japonesas que se encontrarn em posi~ao de 

lideran~a. 
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Como tivernos oportunidade de analisar na Parte I, as vantagens 

cornpetitivas das ernpresas sao sobredeterrninadas pelas condigoes 

locacionais especificas dos paises ern que ernergern. Assirn, que tipo 

de vantagens cornpetitivas possibilitararn, nos anos 20, a lideranga 

das FMN arnericanas no processo de internacionalizagao da industria 

autorn6vel? Quais as condigoes locacionais que facili tar am a sua 

ernergencia? A rnesrna questao e forrnulada e respondida tarnbem para o 

caso das FMN europeias e japonesas. 

docurnentada corn inforrnac;:ao relativa 

A analise e ernpiricarnente 

a evoluc;:ao das forrnas de 

envolvimento dos principais protagonistas da internacionalizac;:ao da 

industria. 

Os anos 7 0 for am marcados por uma crise sectorial de grandes 

dimensoes e consequencias. No quadro da crise, o debate foi dominado 

pela questao de saber como evoluiriarn, a escala mundial, a industria 

e as estrategias dos principais construtores. Referenciados os 

termos do debate, e-studam-se os mecanisrnos de saida da crise e, para 

o periodo p6s-crise, analisam-se as diferentes configurac;:oes das 

estrategias das ernpresas, par paises de origem e regioes de destine. 

Entendida a internacionalizac;:ao da industr.ia como o complexo 

resul tante de todas as forrnas de envol virnento externo dos grandes 

construtores mundiais, trata-se em seguida de contribuir para a 

compreensao das deterrninantes das quatro questoes seguintes: grau de 

internacionalizac;:ao e de internalizac;:ao da produc;:ao internacional 

das empresas; produc;:ao internacional das empresas; escolha entre IDE 

e produc;:ao sob licenc;:a; n.ivel de participac;:ao no capital das 

filiais. Para estas questoes, propoe-se uma resposta de pender 

te6rico-empirico. Atraves de rnodelos RLM e de tipo "Probit" ensaiam

-se, para a industria autom6vel, algumas hip6teses sugeridas pelas 

varias forrnulac;:oes te6ricas propostas pela literatura para explicar 

o fen6meno multinacional ern geral. 

Da internacionalizac;:ao da industria autom6vel, resul ta a 

integrac;:ao sectorial dos paises de acolhirnento na rede dos grandes 

construtores mundiais. Esta integrac;:ao faz-se, progressivamente, em 

palos de segrnentac;:ao, configurac;:oes regionais relativamente 
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aut6nornas da organiza~ao espacial da industria, definidas pela 

localiza~ao das filiais das FMN e pela orienta~ao dos fluxes de 

cornercio por elas gerados. 

Ern II. B, analisa-se a integra~ao da industria autorn6vel 

portuguesa na industria autorn6vel rnundial. Ver-se-a que esta 

integra~ao se faz predorninanternente no polo de segrnenta~ao Europa. 

Previli~iando a analise a partir de urn pais de acolhirnento, daremos 

especial aten~ao a politica sectorial, 

descri~ao, a estrategias das FMN e os 

ernpiricos associados a Parte II. 

I 

1- NATUREZA E ORGANIZA~AO DA INDUSTRIA 

tendo presente, na sua 

ensinarnentos des testes 

Toda a industria tern urn ciclo de vida [1], que se manifesta na 

evolu~ao e difusao das respectivas tecnologias de produto e de 

processo e na taxa de crescirnento de mercado. Ern fase proxima da 

rnaturidade, inova~oes tecnol6gicas incrernentais ajudam a retardar a 

entrada na fase de declineo; inova~oes radicais, ou rupturas 

tecnol6gicas, podern conduzir a desmatura~ao das industrias. 

Nos finais des anos 60, a industria autorn6vel, nos EUA e na 

Europa, tendia para a rnaturidade e, nos anos 70, os principais 

rnercados evoluiarn para a satura~ao. 

A ernergencia do Japao, como grande produtor e concorrente, 

rornpeu o equilibria interhacional da industria e questionou as 

posi~oes detidas pelas firrnas arnericanas e europeias ern todos os 

rnercados. A subida des pre~os do petr6leo iniciada ern 1973, o 

fantasrna do esgotarnento das reservas energeticas, e o quadro 

restritivo criado _ as industrias americana e europeia pelos 

respectivos governos nos dominies da polui~ao, seguran~a e consume 

energetico, consubstanciaram-se nurn ~iente que for~ou as empresas 

a inova~ao. Sob esta dupla influ~ncia no final des anos 7 0, a 

industria autorn6vel mundial reiniciou urn gigantesco esfor~o de 

inova~ao, viabilizado pela aplicabilidade de novas rnateriais e pela 

introdugao da rnicroelectr6nica nas areas do produto e do processo 

de produ~ao. Ern consequ~ncia, entrou ern fase de desrnatura~ao. 
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No Ponto 2, analisaremos corn algum detalhe as diferentes fases 

de transformac;:ao da industria, com o objective de clarificar as 

razoes da mudanc;:a de lideranc;:a competitiva operada nas ultimas 

decadas. Esta clarificac;:ao afigura-se-nos necessaria, porquando, 

par tras de cada transformac;:ao, estao novos protagonistas, que 

desenvolveram e consolidaram vantagens competitivas pr6prias e, com 

base nelas, aprofundaram o processo de internacionalizac;:ao da 

industria. 

Antes de procedermos ~quela analise, preocupemo-nos em 

caracterizar a industria no estadio correspondente a sua fase de 

maturidade e resultante de inovac;:oes incrementais que, desde os anos 

30, visaram a melhoria da fiabilidade do produto e a reduqao dos 

custos de produc;:ao. A partir desta data, com efeito, considera-se 

terem sido definidas e comeqado a ser difundidas as caracteristicas 

basicas dos veiculos e respectivos processes de produgao [2]. 

1.1 - Produto e Processo de Produc;:ao 

0 autom6vel e o produto-sistema por excel~ncia. Enquanto tal, 

integra varies subsistemas carroc;:aria, motor, cadeia de 

transmissao, etc.), que comprem fungoes estrutura, abrigo, 

aerodinamismo potencia, ligaqao ~ estrada etc. ) , diferentes mas 

complementares, no funcionamento sincr6nico do sistema. Integra 

ainda urn leque diferenciado de equipamentos e acess6rios nao 

directamente ligados as funcionamento mec&nico mas destinados a 

humanizar a sua habi tabilidade: os vidros, os assentos, os 

instrumentos de bordo, as luzes e businas, os limpa-vidros e 

reguladores de janelas, a ventilac;:ao-aquecimento, etc. Sao de alguns 

milhares os elementos simples que compoem urn veiculo [3] 

Pel a natureza e complexidade do produto, a produqao autom6vel 

faz apelo aos principios gerais de concepqao e funcionamento des 

bens de equipamento, mas e urn bern de consume de massas. Assim, urn 

primeiro criteria de configuraqao do processo de produqao, consiste 

na distinqao entre fase de concepc;;ao g fabrico gg prot6tipos, e 

fase gg produc;;ao gm serie. Urn segundo criteria atende ~s 

caracteristicas de produto-sistema, decomponivel em varies 
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subsistemas. Oeste ponte de vista, pode estabelecer-se uma distingao 

lata entre produ~ao de orgaos mec~nicos e produqao de carroqarias. 

Para uma melhor percepqao da organizaqao da produqao, deve 

atender-se, ainda, a decomposiqao dos processes de fabrico dos pr6-

prios subsistemas, quer se trate da produgao de prot6tipos ou do 

fabrico em serie. A natureza dos materiais utilizados determina o 

tipo de tecnologia - corte e estampagem, soldadura, modelagem, 

maquina~ao, tratamento termico, etc.- a utilizar, como as escolhas 

tecnol6gicas determinam os materiais utilizaveis - aqo, ferro, 

aluminio, ligas especiais, plasticos, etc. A configuraqao da fileira 

autom6vel resulta do contribute destes tr~s criterios, havendo ainda 

a acrescentar-lhes a fase de comercializaqao do produto. 

Assim, na fileira autom6vel sao distinguiveis cinco fases ou 

segmentos distintos: - concepqao e produqao de prot6tipos; produqao 

em series das peqas e componentes; montagem dos subsistemas e fases 

subsequentes- testes, regulaqao, controle, etc; montagem final; 

comercializaqao [4]. 

A configuraqao · da fileira nao foi substancialmente alterada 

entre os a nos 30 e o final dos anos 60 . Com efeito, nao foram 

introduzidas rupturas na sua organizaqao, sobredeterrninada pelos 

Organisation and Scale .Economies in Qr Production 

Mi= milhOes 

OPTIMUM OUTPUT 
RATES FOR CAR 
MANUFACTURE 
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subconjuntos do veiculo, seus rnateriais de base e tecnicas de 

transforrnac;ao. Ern cada urna das fase e, no interior de cada urna 

delas, nas respectivas opera~6es de transforma~ao e rnontagern, todo o 

esforc;o desenvolvido foi no sentido de uma progressiva automati

zac;ao. Como resul tado de uma crescente decomposic;ao das tarefas, 

condic;ao primeira da introduc;ao de rnaquinas ferramentas e da 

organizac;ao do trabalho nao qualificado nas cadeias de produqao e 

montagern, previligiou-se a autornatizac;;ao rigida .lil· Nurn esforqo 

destinado a reduzir o cornprirnento e a aurnentar a produtividade das 

linhas de montagern, multiplicaram-se as operaqoes de pre-rnontagem. 

No que respeita ao produto, algumas inovagoes foram tambem 

introduzidas. 0 progreiso tecnol6gico foi, porem, orientado no 

sentido da rnelhoria das suas caracteristicas tecnicas, de seguranc;a 

e conferta. 

A medida que o rnercado se aproximou da saturaqao, os esforgos de 
~. 

decomposic;ao das tarefas, standardizac;ao das pegas e correlativa 

automatizagao, esbarrararn ern deterrninantes comerciais. As exig~ncias 

da concorr~ncia pela diferenciagao comeqaram a actuar no sentido 

contrario da automatiza~ao rig ida, que visava a contracgao des 

custos. Sobretudo nas linhas de rnontagern final, a predorninS.ncia 

manual das tarefas permitiu algumas rnodalidades de automatizagao 

flexivel - stocks tampao diferenciados por modele e suas variantes 

mul tiplas. A crise des anos 7 0 foi, sobretudo, urn crise de 

desadaptagao dos aparelhos produtivos as novas exigencia do mercado 

e as novas regras da concorrencia industrial. Vol taremos a este 

assunto no ponte 2.2.2. 

1.2 - Econornias de Escala 

As exigencias do consume de rnassas fizeram evoluir a industria 

autom6vel no sentido do maximo aproveitamento das economias de 

escala. Face a decomponibilidade do produto, elas manifestam-se em 

todas as fases do processo de fabrico. 

Todas as operagoes . convergentes para a produgao de veiculos 

estao, em maier ou men or grau, integradas nas grandes empresas 
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produtoras. As economias de escala que lhes estao associadas, sendo 

embora todas elas de natureza predominantemente tecnica 1 sao 

multideterminadas. 

No lanc;amento de urn novo modele 1 a empresa incorre em custos 

iniciais de "design", concepc;ao e produc;ao dos prot6tipos do produto 

e dbs instrumentos de produc;ao, a utilizar no fabric a em serie do 

modele. Trata-se de custos indivisiveis, cuja recuperac;ao depende 

do volume de produc;ao de urn particular modele, bern como da 

possibilidade de os fazer repercutir nos custos de produc;ao de mais 

do que urn modele e suas variantes. 

Por exemplo, as empresas utilizam urn mesmo motor basico e outros 

subsistemas e componentes em diversos modelos. Se uma empresa 

introduz frequentemente novas modelos, economias de esc ala 

Quadro 1-II.A 
Indica de custos de urna Carro~aria 

I I Esperan~a de Vida lcustos Unit.ICusto Unit. I 
I Produ~ao I de urn Modele I de M.Obra I de Material I 
I Anual ( un) 1-----------------1 I I 
I I 2 anos I 5 anos 110 anos I 2 anos I 2 anos I 
1-----1------1---- ---1- 1-----1 
I 25.000 I 100 I 78 70 I 100 I 100 I 
I 50.000 I 86 I 70 66 I 97 I 100 I 
I 250.000 I 64 I 58 57 I 90 I 97 I 
I 500.000 I 57 I 56 55 I 80 I 97.5 I 
11.000.000 I 56 I 55 I 54 I 80 I 96 I 
l _____ l ____ l ____ l ___ l I_ I 

Fon"e:-PRATTEN,C.F.(1971), p.l36 

adicionais sao obtidas por especializac;ao de mao de obra na produc;ao 

de novas ideias e na concepc;ao de novas produtos, etc .. 

0 quadro anterior reflecte a evoluc;ao dos custos de produc;ao dos 

paineis de carroc;aria, em func;ao do volume e do periodo em que o 

modele basico e produzido. Se os meios mecS.nicos utilizados nas 

operac;oes de corte e as prensas hidraulicas necessarias as operac;oes 

de estampagem sao universais e t~m uma esperanc;a de v·ida long a, 

cada modele de carroc;aria exige moldes especificos. A natureza 

fortemente indivisivel dos custos destas operac;oes impee a sua 

repartic;ao por um elevado volume de produc;ao em periodo curta, ou a 

produc;ao do modele durante um periodo de tempo extenso. 
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Atendendo a definic;ao de PRATTEN [ 6], urn milhao de un. 

(500.000/ano durante dois anos, ou 200.000/ano durante 5 anos) 

parece ser o volume de produc;ao associado a dimensao minima optima 

(DMO) de uma oficina de estampagem. De realc;ar a quase inexist@ncia 

de economias de escala no material utilizado e a quebra 

significativa de custos de mao de obra, quando duplica a produc;ao 

de 250.000 para 500.000 un./ano. 

Na produc;ao de motores e outros componentes do sistema moto

propulsor, os materiais de base utilizados sao sujeitos a operac;oes 

de fundic;ao e forja, seguidos de operac;ao de maquinagem. As tecnicas 

de fundic;ao e forja sao capital intensivas, apresentam algumas 

dificuldades de automatizac;ao, o que nao acontece com a maquinagem. 

Nesta operac;ao, as maquinas utilizadas sao muito especializadas e as 

economias de esc ala obtidas por efei to de especializac;ao dos 

equipamentos. 

No lanc;amento de novos modelos, os motores mudam menos do que as 

carroc;arias e, muito do equipamento associado a produc;ao de urn bloco 

cilindro pode ser utilizado na produc;ao de diferentes motores. 

Contudo, se se introduz urn motor radicalmente novo, todo o 

equipamento e mudado. De igual modo, novos equipamentos e 

ferramentas devem ser adquiridos para outros subsistemas, dependendo 

da intermutabilidade dos componentes existentes 
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- Quadro 2-II.A 
Estimativas de Dimensoes Eficientes na 

Produ9ao de Motores - (1.000 un./ano) 

I I I 
I Fundi/ I Maquill Estam/IMonta/ 
1 9ao I nagem I pagem I gem I 1 Modelo 
1---1--1---1---1 
I 1. 000 I 250 I 500 I 300 I 500 
I 200 I 1.000 I 2. 000 I 400 I 
I reduz. I 260 I 400 I 200 I 400 
I 1. 000 I 400 I >500 I 200 I 200 
I a I a I I a· I 
I 2.000 I 1.000 I I 300 I 
I I l __ l I 

Fonte: BHASKAR,K. (1979) p.25 

Total I 
I 

Gama Comp.l 
I 

1. 000 I 
2.000 I 

800 I 
!. 000 I 

I 
I 
I 

Para os construtores de autom6veis, uma gama razoavel de ~otores 

tipo, com diferentes pot@ncias, e essencial. As estimativas 

existentes estabelecem o nivel 250.000 un./ano como o DMO de urn tipo 
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de motor. Se o construtor quer cobrir urna garna completa de pot~n-

cias, torna-se necessaria produzir dais ou tr~s tipos de motor base, 

o que exige uma fabrica com capacidade de produqao de 500.000 a 

1.000.000 un./ano. As tecnica de produqao de caixas de velocidade e 

eixos sAo semelhantes ls dos rnotores, mas corn niveis de economias de 

escala rnais baixos (7]. 

As economias de esc ala, para a rnontagern de rnotores e outros 

orgAos rnec!nicos, sAo rnais reduzidas do que as das operaqoes de 

produqao. Trata-se de operaqoes rnenos capital-intensivas, com forte 

recurso a mAo de obra nas operaqoes de rnontagern propriarnente dita. 

S6 a rnanuten<tAo esta forternente autornatizada. 

A montagem final dos veiculos resulta da integraqao, numa linha 
I 

de rnontagern, de todos os subsistemas do produto. E frequente as 

operaqoes de rnontagem da carroqaria - soldagern, tratamento de 

superficie, pintura - localizarern-se junto das operaqoes de montagem 
-· final ( 8] . Apesar do esforqo de automatizaqAo das linhas de 

rnontagem final do produto, as operac;:oes associadas fazem-se ainda 

corn recurso a urn nivel significative de mao de obra. E neste 

segmento que as economias de escala sAo rnais reduzidas. As 

estimativas existentes apontarn para 200.000 a 300.000 carros/ano 

como a DMO das oficinas de rnontagem final, correspondendo a uma 

produ<tao de 60-80 carros/hora. Estes numeros foram, porem, 

ultrapassados no JapAo e EUA. PRATTEN [9] refere a estimativa de urn 

produtor ingl~s que apoi_lta para uma redu<taO de 8% de capacidade, 

quando numa mesma linha sAo rnontados varies modelos. Esta reduc;:ao e 

Qua.dro 3-!I .A 

Estimativa. de Custos Unitarios por Escala. de Produ9ao 
para uma. Ga.ma de Modalos 

(3 carro9arias basicas c/variantas e 5 motores) 

IProdu9ao a.nua.l( 1000 un./ano) I 100 I 250 500 I 1000 I 2000 I 
1----------1 I 
I 1---custo por veiculo (libras)---1 
!Custos Iniciais I 100 I 50 I 30 I 20 I 14 I 
!Compras de Mataria.is a Comp. I 290 I 270 I 255 I 247 I 240 I 
ITrabalho(directo a indirecto) I 120 I 100 I 92 I 87 I 94 I 
lcapital(fixo a circulante) I 75 I 65 I 58 I 53 I 48 I 
!Total I 585 485 I 435 I 407 I 386 I 
I Indice(custo medic) I 100 I 83 I 74 I 70 I 66 I 
I l_l_l_l __ l I 

!onte:- PRATTEN,C.F.(1971), p.l41 
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devida ~ queda nos niveis de automatizagio. 

Des valores do quadro anterior, merece realce a contracc;io 

significativa des custos iniciais - concepc;io e produc;ao do 

prot6tipos e instrumentos de produc;ao - e dos custos de capital. As 

economias de escala sao ainda significativas no que respeita ~ mao 

de obra direct a e indirecta. 0 dominic em que as econornias de 

escala sao menos significativas e o das cornpras de materias primas, 

produtos de base, pec;as e componentes. 

Nao existem estimativas separadas de economias de escala para a 

produc;io de veiculos comerciais ( VC) . Contudo, mui tos des VC 

ligeiros sao variantes de veiculos particulares (VP) e, na sua 

maioria, os construtores dedicam-se a produc;ao des dais tipos de 

veiculos. Na produc;ao de VC pesados, as economias de escala sao 

mais baixas, sendo embora significativas na produc;ao de componentes, 

motores e montagem de chassis. A sobreviv~ncia de alguns pequenos 

produtores de vc, em especial pesados, deve-se a adopc;ao de tecnicas 

de produc;ao menos capital-intensivas e/ou ao recurso massive ~ 

subcontratac;ao e fornecimento de empresas especializadas [10]. 

Num estudo feito par RHYS [11], os principais produtores 

localizados na Europa pareciam estar dotados, no inicio da decada 

de 70, de instalac;oes cujas capacidades se situavam dentro de 

padroes internacionais. ;..._ pior situac;ao era detida pela CHRYSLER 

(RU) e BRITISH LEYLAND e a melhor pela VOLKSWAGEN, FIAT e RENAULT 

(Anexo 1-II .A). 

Os produtores especializados - ALFA ROMEO, MERCEDES-BENZ, 

VOLVO, DAF, BMW, SAAB tinham capacidades produtivas mais 

reduzidas, que oscilam entre 100.000 (SAAB) e os 400.000 (A.ROMEO e 

M. BENZ ) e produzem 2 a 3 mode los. ~ sua sobrevi v~ncia deve-se ~ 

qualidade tecnica des produtos, que concorrem com os modelos da gama 

alta dos produtores de massa. 

JONES e PRAIS [ 12] comparam a industrla autom6vel inglesa, 

alemi e americana, do ponte de vista da dimensio. No Quadro 5-II.A, 

estende-se a comparac;io das produtividades a outros paises. As 
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conclusoes apontarn, na produqao de componentes, para uma dimensao 

media superior nos EUA , seguida da RFA e Reina Unido. No dominic 

dos vc, a dimensao media dos estabelecimentos esta muito pr6xima. 

Esta mesma hierarquia e verificada quanta a produtividade em 

veiculos equivalentes/trabalhador, estando a produtividade da RFA e 

Reina Unido muito aquem da americana. Com excepqao do Reina Unido, 

com urna produtividade relativarnente estagnada, todos os paises 

aurnentararn o racio veiculos/trabalhador. 0 Japao e o pais com 

melhorias mais evidentes no dominic das produtividades, a que nao e 
alheio o reduzido grau de integraqao vertical dos seus construtores. 

Quadro 4-II .A 
Distribui9ao de Emprego e Dimensao Media das Fabricas 

-----------------
I Pais G.Bretanha R F A I E u A I 
I I 
I Fabrica I Empr.l Dim.Media Emp.l Dim.Medial Emp.l Dim.Medial 
I I \ I (emprego) ' I (emprego) I 

'---------I Compon. /Moto I 56 12 so 31 1800 
!Montag.de VPI~ ~o 6500 62 12000 
IMontag.de vel 4 190 7 180 
!Total I 100 2300 100 7600 

Fonte:- JONES,D.T. e PRAIS,S.J.(l978), p.135 

I A no R U 
I 
I 19 55 4. 1 
I 19 6 5 5.8 
I 1973 5.8 
I 1978 I 4.7 
l __ l 

Quadro 5-II .A 
Veiculos por Trabalhador(a) 

R F A Fran9a It cilia 

3.9 3. 6 3. 0 
- 6.4 6. 3 6. 3 

7.7 6. 9 7.1 
8. 6 6.6 6. 2 

E U A 

19.3 
23.2 
31.6 
20.9 

' I (emprego) 

48 I 2400 
40 I 15000 
12 I 180 

100 I 4000 

Japao 

2.2 
5. 9 

13.1 
16.3 

Fonte: JONES,D.(1981), p.101 (a)- veiculos equivalentes 

1.3 - Integraqao Vertical 

I 

I 
I 
I 
I 
I 
I 

E frequente associar a industria autom6vel exclusivarnente aos 

grandes construtores mundiais. Esta visao restrita da industria t~m 

a ver com o facto dos grandes construtores desernpenharem urna 

dominancia sabre a fileira do produto [13]: concebern-no, produzem, 

ern maier ou menor grau, os subsistemas mais nobres, definem o 

conteudo tecnico das peqas e cornponentes adquiridos no exterior, 

montam o produto final e exercem rnesmo, como veremos, urn control a 
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sabre a sua cornercializa~ao, apesar do papel nela desernpenhado por 

ernpresas independentes. 

Numa visao rnais lata da industria ou do sistema autorn6vel, como 

lhe charnarn CHANARON e BANVILLE ( 14 J, ha que ter em considera~ao 

tambern o conjunto das actividades desenvolvidas pelos fornecedores, 

empresas subcontratadas e a rede comercial. 

Nos prim6rdios da industria autom6vel, antes da produc;:ao em 

serie iniciada por H.FORD em 1908, os construtores dedicavam-se, 

quase em exclusive, as actividades de montagem, adquirindo no 

exterior a grande maioria dos orgaos, pe~as e componentes do 

veiculo. A estrategia de rnonoprodu~ao de H. FORD arrastou a empresa 

para elevados niveis de integra~ao e para a especializa~ao dos 

equiparnentos de produ~ao. 

ABERNATHY e WAYKE [15] dao-nos conta do circulo vicioso ern que a 

FORD se deixou envolver: " ... para prosseguir a contra~ao de custos, 

contudo, a empresa optou por urna estrategia de integra~ao vertical 

montante e a juzante, visando reduzir os custos de transporte e de 

rnaterias primas, melhorar a seguran~a dos abastecirnentos, e 

controlar a ac~ao dos distribuidores [ .•. ]. As fabricas construidas 

de novo, ou adquiridas, incluiarn fundi~oes, servi~os de derrube de 

arvores e serra~ao de madeiras, uma linha de caminho de ferro 1 

tecelagens, fornos de carvao, uma fabrica de papel 1 uma fabrica de 

vidro e uma cimenteira [ ... -r. A estrategia de minimiza~ao de custos, 

finalizada para a produc;:ao do modelo T, foi urn sucesso espectacular. 

Contudo, as mudanc;:as que a acornpanharam continham a semente de 

dificuldades que afectararn a capacidade de organiza~ao para propor 

novos produtos, al terar os custos de estrutura e continuar a 

inovar". 

Quando, no inf.cio dos anos 20, · os consumidores come~ararn a 

evidenciar prefer@ncia por viaturas mais pesadas 1 com carro~arias 

fechadas e mais confortaveis, a G.MOTORS 1 o principal competidor da 

FORD, adoptou uma estrategia de diversificac;:ao dos produtos -e de 

especializacao/integra9ao s6 nas actividades estritamente ligadas ao 

autom6vel. Esta dupla estrategia traduziu-se numa melhor cobertura 
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do conjunto de segmentos de mercado, facilitada pela intermutabili

dade de pe<;;:as, cornponentes e subsisternas, entre os mode los. A 

G.MOTORS parece assim ter posto de pe, precocernente, uma politica de 

concilia<;;:ao das exig~ncias da diferencia<;;:ao com as da standardi

zaqao. 

Quando foi decidido abandonar o modele T a favor do modele A, em 

1925, em resposta a estrategia da G.MOTORS, as fabricas FORD 

fecharam durante varies rneses e foi necessaria urn ano para recuperar 

a cad~ncia anterior. Foram licenciados 60.000 trabalhadores em 

Detroit, a ernpresa incorreu em pesadas prejuizos financeiros, foram 

substituidas 1.500 maquinas e houve que fabricar 2.500 novas rna-

quinas [ 16]. Na decada de 30, a FORD perdeu o lugar de primeiro 

produtor americana e rnundial, a favor de G.MOTORS. 

Grafico 1-II.A 
Grau de Integra~ao Vertical 

V.ab/Vendas 
6Dr% __________________________________ ~ 

30 
......................... -.......... . 

20 

10 ··7:~,---·.·.~:~ 
·' 

·•· • Isuzu 
•••• Nissan 
...... Volvo 
........ PSA 

-RNUR 
...... VW·AG 

· • ·- D. Benz·AG 
........ Opel 

---- Ford-Werk 
-G. Motors 

0 '---,-----,..-"""':"'-:----.----.,........--..,----..,..----.----1 <consol i.) 
1968 1971 1973 1976 1978 1981 1983 1984 

Fonte:Banville,E.e Chanaron,J-J.(1986·a) 

Das 1.500 ernpresas existentes nos EUA nos prim6rdios da era do 

autom6vel sobreviviarn, na decada de 60, tr~s grandes empresas, a 

G. MOTORS, a FORD e a CHRYSLER, uma pequena, a AMERICAN MOTORS 

CORPORATION e alguns produtores de vc. Para o subconjunto des 

sobreviventes, constata-se que e positiva a correlaqao entre 

dimensao e o grau de integraqao vertical, medida pelo racio entre 

valor acrescentado e vendas da empresa [17]. 

CRANDALL [ 18 ] enfatiza a discriminaqao de preqos das peqas e 

componentes para reparaqao, como o resultando da forte integraqao 
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vertical dos construtores arnericanos. Contudo, parecern ser as 

exig@ncias de produq~o de massas e o crescirnento das ernpresas que as 

arrastaram para elevados niveis de in~egraqao vertical. 

Quadro 6-II .A 
Estrutura de Custos de urn Autom6vel 

\ - anos 70 (Reine Unido) 

custos Controlados Internamente 45.5 
Produ~ao de carro~arias/Mont.Fin. 

Despesas Fabris 
Custos Salariais-Estampagem 
custos salariais-Montagem 

Motor e Transmissao 
Despesas Fabris 
custos salariais 

Despesas Gerais 
Engeneering 
Ferramentas 
Trans porte 
Publicidade,Vendas e Admni. 
Garantias 

Compras de Materiais e Componentes 
Produtos Quimicos e Metalicos 

Produtos Quimicos 
F,.erro e A~o 
Metais nao Ferrosos 

Componentes 
componentes Mecanicos 
componentes Electricos 
componentes Metalicos 

Outros Produtos 

Total 

Vidros e Plasticos 
3orracha 
Outros 

---------
Fonte:- JONES,O.T. (1981) 

54.5 

100 

23.5 

8.6 

13.4 

21. 5 

18.4 

14.6 

13.2 
2. 4 
7. 9 

4. a 
3.8 

2.9 
1.1 
1.7 
5 .1 
2. 6 

3.5 
13.7 

4. 3 

4.1 
4. 4 
9.5 

3. 3 
3.5 
7 8 

Seja par razoes de efici@ncia, criaqao ou ultrapassagern de 

irnperfeiqoes do rnercado os grandes construtores sao forternente 

integrados. Ern estudo recente, BANVILLE e CHANARON [ 19 ] , para 

comparar o sistema de aprovisionarnento e os niveis de integraqao 

vertical dos principais construtores rnundiais, realqarn as seguintes 

conclusoes: a DAIMLER BENZ, a G.MOTORS e a FIAT [20] sao as ernpre-

sas rnais forternente integradas; os construtores japoneses sao os 

rnenos integrados e o seu estatuto e rnais o de rnontadores do que o de 

produtores [21]; ern situaqao interrnedia, encontrarn-se as ernpresas 

europeias, incluindo as arnericanas localizadas na Europa que, a 

partir dos anos 7 0, excepqao fei ta a RENAULT, apresent..arn urna 

tend~ncia para a desintegragao vertical. 

Os autores questionarn, no rnesrno estudo, a legitirnidade das 
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comparao:;roes internacionais de produtividade no sector autom6vel 

medida por viaturas/homern/ano -, que realo:;rarn a superioridade 

japonesa, nao tendo ern considerao:;rao os diferentes graus de inte

grao:;rao vertical das ernpresas. 

JONES [ 22] evidencia, a titulo indicative, no Quadro 6-II .A a 

estrutura de custos de produo:;rao de urna viatura produzida no Reina 

Unido, ern principios dos anos 70. A estrutura de custos esta ern 

conforrnidade corn a apontada por PRATTEN (ver 1.2). Realce para o 

peso significative dos custos nao internalizados e associados ao 

fornecirnento de produtos quirnicos e rnetalicos (21,5%), cornponentes 

(18,4%) e outros produtos associados a operao:;roes de 

guarnio:;rao/rnontagern ( 14.6% ) • Nos custos internalizados, realce, 

tambem, para o peso dos custos indivisiveis e para a reduzida 

expressao dos custos de mao de obra. 

No quadro do paradigrna dos custos de transac~ao, WALKER e WEBER 

[23] encontrarn, no diferencial de custos, o principal fundamento da 

decisao entre fazer ou rnandar fazer; os dados referern-se a 60 

cornponentes numa divisao de urna grande ernpresa americana. Para urn 

volume significative de componentes -133- de todos os subsisternas do 

autorn6vel, MONTEVERDE e TEECE [ 24] concluern que " ... a G.MOTORS e a 

FORD apresentarn urna preferencia pela integra~ao a rnontante quando 

os cornponentes sao especificos da ernpresa e a sua concep~ao deve 

ser altarnente coordenada ~~rn outras partes do sistema autorn6vel", e 

que " ... ha maier probabilidade de internalizar a concep<;;ao e 

produo:;rao de cornponentes, se tal operao:;rao, a 'ser externalizada, da ao 

fornecedor urna vantagern razoavel, fazendo corn que o construtor 

incorra, potencialmente, ern elevados <switching costs>, urna vez que 

0 <know-how> nao e facilrnente transferivel de urn fornecedor para 

outre". 

Se os grandes construtores exercern, ou nao, poder de rnercado 

sobre os seus fornecedores e ernpresas subcontratadas, e materia 

para analise ernpirica. Retornarernos esta questao ern 1.5. 
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1.4 - Competitividade e Comercializa~ao 

Em mercados imperfeitos, a teoria econ6mica enfatiza o papel da 

diferenciaqao do produto na competi tividade das empresas. A 

diferenciaqao, real ou ficticia [25], visa estabelecer uma relac;:ao 

preferencial entre o produto da empresa e os consumidores, com a 

finalidade de obtenqao de uma confortavel quota de mercado e de urn 

certo poder sabre os prec;:os. Assirn, aH~rn da tradicional via da 

competic;:ao pelos prec;:os, nos rnercados rnodernos, as empresas 

manipulam outros tipos de instrumentos no quadro de outras formas de 

competic;:ao. 

0 conceito de diferenciac;:ao e multidimensional, podendo qualquer 

dimensao ser rnanipulada como parte da estrategia de produto da 

empresa. Pode respeitar a: caracteristicas tecnicas do produto 

(materiais, processes de fabrico, durabilidade, valor, conforto, 

economia de utilizaqao, rnanutenc;:ao, seguranc;:a, facilidades de 

utilizaqao, etc); -·padr6es de qualidade; "design", estilo, cor, 

embalagem e outros atributos; servic;:os de apoio ao cliente (entrega, 

instalaqao, servic;:os de manutenqao, garantia etc; publicidade [26]. 

Num contexte de informac;:ao incompleta sobre os mercados, a 

publicidade visa reduzir a ignor~ncia dos cornpradores ou, pelo 

menos, induzi-los nessa conviqao, levando-os a aderir ao produto da 
I 

empresa, em detrimento_do oferecido por empresas concorrentes. E 

uma dimensao da concorr~nc·ia particularmente importante, quando a 

empresa lanqa novas produtos, ou introduz inovaq6es nos produtos ja 

conhecidos do rnercado. 

A industria autom6vel e, desde ha rnuito, uma industria de 

caracter oligopolistico onde estao presentes multiplas dimens6es da 

"non price competition". Os veiculos nao sao produtos homogeneos, 

sendo a diferenciac;:ao exercida num· duplo sentido: diferencia<;ao 

entre empresas, nela desempenhando urn papel central a ideia de marca 

e as caracteristicas dos produtos a ela associadas; diferenciagao 

dentro da empresa, com enfase para a politica de gama. 

A segmentaqao dos mercados imp6e aos grandes construtores a 
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necessidade de oferecer varies rnodelos cornpativeis, em prec;:o, 

pot~ncia, tecnicidade, "performances", consume energetico, etc., corn 

as caracteristicas dos varies grupos de consurnidores: rendimento, 

riqueza, estatuto, idade, etc .. Urna politica de garna e igualrnente, 

ern especial para os construtores de rnassas, urna defesa perante 

deslocac;:6es de rnercado induzidas pelo ciclo econ6rnico [ 27], e uma 

via de prornoc;:ao da fidelidade a rnarca, associada a fen6rnenos de 

ascenc;:ao social. 

A diferenciac;:ao material do produto autorn6vel e feita na fase de 

concepc;:ao do prot6tipo do modele e respectivos equiparnentos de 

produc;:ao. Trata-se de urna fase intensiva ern tempo e ern actividades 

de I&D, mas a cornpetic;:ao tern rnobilizado os construtores para a 

reduc;:ao dos tempos de lanc;:amento e de perrnan~ncia no rnercado, embora 

com custos privados e sociais elevados 

FISHER et al. [28] analisarn os custos desta forma de competigao 
::.. -

na industria autorn6vel americana, evidenciando os acrescimos dos 

prec;:os de mercado, associados ao lanc;:amento sistematico de novas 

model as' a elevac;:ao da pot~ncia dos rnotores' a introduc;:ao de 

equipamento opcional, a alterac;:ao do ''design" das carroc;:arias, etc. 

Se considerarmos que o lanc;:amento de novas rnodelos se faz no 

quadro de uma politica de gama , entendida como a gestae dos ciclos 

de vida dos modelos qua a integram, podemos ajuizar da impossibili

dade desta forma de concorr~ncia estar ao alcance de pequenas 

empresas. Algumas mudanc;:as de modele, contudo, sao rnais aparentes 

do que reais , o que esta no centro da questao de saber qual a 

rentabilidade social dos custos de diferenciac;:ao [29]. A distinc;:ao 

entre modelos respeita, crescentemente, a introduc;:ao de opc;:6es sabre 

urn modele de base: nUmero de portas, pot~ncia do motor, assentos, 

numero de velocidades, etc .. 

Tal como se verifica para outros mercados oligopolisticos, na 

industria autom6vel, a publicidade e urn potente instrumento de 

competitividade entre as empresas. YOUNG e HOOD [ 30] apr.esentam 

estimativas dos custos publicitarios por veiculo vendido de varias 

marc as, no Reina Unido, que representam pesos nao negligenciaveis 
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sabre os pre<;:os finais. Conforrne refere BHASKAR, a publicidade e 
rnultidireccionada. Al•m de ajudar A prornogio do produto pede, 

igualrnente, ajudar a rnelhorar a irnagern da ernpresa: -" .•. ern 

Inglaterra, os produtos FORD nio gozavarn de urna forte reputagao ern 

materia de <enginneering> e inovagio, nern ganhararn niveis elevados 

de aceitabilidade social, mas a FORD esforga-se agora por corrigir 

essa irnagern" [31]. 

A par da prornogao do produ to e da irnagern da ernpres a, a 

publicidade veicula o sistema de garantia oferecido aos clientes, 

que e outra das dirnensoes da diferenciagao e cornpetitividade das 

ernpresas na industria autorn6vel. Nos anos 60 e principios da decada 

de 70, ern Inglaterra, o padrao de garantias estava fixado em 12 

meses ou 12.000 milhas. Em periodos de depressao, urn dos aspectos de 

urn "marketing" agressivo e a oferta de garantias adicionais. Ern 

1975, a CHRYSLER estendeu o seu sistema de garantias para uma 

quilometragem ilimi.tada. Uma semana depois a B.LEYLAND respondeu no 

mesmo sentido, logo seguida da FORD e da VAUXHALL. A recuperagao do 

mercado acarreta, em regra, redug6es no sistema de garantias 

oferecido pelas empresas. 

A rede comercial constitui urn factor de inercia rnuito eficaz nas 

flutuas:oes das taxas de penetragao de uma marca no rnercado [ 32] : 

abaixo de uma certa densidade, interdita a rnanutengao da taxa de 
-

penetragao; acima, coloca a rnarca ao abrigo de recuos muito brutais 

e rapidos. A fidelidade a marc a reflete, alem das qualidades 

intrinsecas dos veiculos, a actuagao da rede comercial. 0 condutor 

e muito sensivel a sua acgio, nos dominies da organizagio, da 

assist~ncia mec!nica, disponibilidade de pegas genuinas, mercado de 

segunda mao, facilidades de venda, atendimento em geral, etc .. 

Finalmente, a rede comercial, local per excel~ncia do dialogo entre 

consumidores e vendedores, e "depositaria de informagao 

imprescindivel a concepgao e langamento de novas modelos e a 
previsao dos niveis de produgao futures. 

Nio obstante a sua import!ncia, as construtores previligiam 

formas indirectas de controle ( quase-integragao) sabre a sua rede 
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cornercial. Evi tarn, assirn, os inconvenientes da sua ti tularidade e 

gestae corrente, interessando terceiros na 

objectives de penetra<;:ao no rnercado, ao 

distribuic;;ao. 

prossecussao dos seus 

abrigo de acordos ~ 

Por regra, a rede cornercial esta organizada por zonas geografi

cas hierarquizadas, onde as ernpresas t@rn representantes seus [33): 

sucursais, concessionarios ~ agentes. Nos rnercados externos, a rede 

cornercial esta organizada de modo sernelhante, verificando-se, quase 

sernpre, urna rnenor densidade das redes quando cornparada corn a do pais 

de origem do construtor. Sea ernpresa nao criou filiais "atelier", 

urn interrnediario entre o construtor e a rede assegura a gestae da 

rede local, inforrna o construtor sabre evolu<;:oes de rnercado, 

elabora as encornendas e escalona as recep<;:oes no tempo. Nos grandes 

rnercados, o interrnediario e urna filial cornercial dos construtores. 

Enquanto representantes das rnarcas, aos concessionarios e agentes 

propoe-se o curnprirnento de objectives de vendas, ao abrigo de 

contratos renovaveis, ou nao, ern funqao das vendas . 

Outra das dirnensoes da politica cornercial na industria autorn6vel 

e a generalizaqao do sistema de vendas a prestaqoes. No financia

rnento destas operaqoes, os grandes construtores substituern-se 

progressivarnente a banca cornercial. Ern 1987, 18% dos lucros da 

FORD nos EUA resul tar am de serviqos financeiros. Tal como para a 

FORD e a CHRYSLER, o prirn~iro neg6cio da G.MOTORS tern residido, nos 

ultirnos anos, no financiarnento das vendas de novos carros e carnioes 

[ 34] • 

Na escolha dos consurnidores o preqo tern, naturalrnente, a sua 

irnportancia, sobretudo nos segrnentos de rnercado que aderern aos 

rnodelos rnais baratos da 

elastica. Nos rnodelos 

garna. Nestes segrnentos, a procura e rnais 

da garna alta, a procura parece ser rnais 

rigida e os consurnidores rnais sensiveis as caracteristicas tecnicas 

do produto [35]. 0 preqo de oferta de urn modele particular traduz 

os custos de diferenciaqao. 0 leque de preqos da ernpresa reflete a 

cornposigao da garna e a grelha de pregos dos concorrentes. 

Estudos ernpiricos sabre a politica de pregos da industria 
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autom6vel sugerem a exist@ncia de praticas colusivas entre os 

concorrentes [ 36], pigmentadas com guerras transit6rias de pre~os 

[37]. Segundo BHASKAR, no Reina Unido " .•• ha evid@ncias que suportarn 

a hip6tese de que a CHRYSLER e a VAUXHALL seguem as pre~os fixados 

pel a FORD e pel a B. LEYLAND" ( 3 8 J • Em Fran~ a, onde vigor a des de o 

inicio des anos 70, o regime de liberdade de pre~os, constata-se que 

as aumentos praticados pelos diferentes construtores sao, apesar 

disso, muito pr6ximos [39]. 

Na escolha final, o consumidor pondera o pre~o e as varias 

dimensoes da diferencia~ao do produto, que pesam como argumentos da 

sua fun<;ao de utilidade e influenciam a procura final. CUBINN e 

LEECH [ 40] propoem, para o mercado ingl@s ( 1974/75), o seguinte 

modele para medir a sensibilidade des consumidores a varias 

determinantes da procura de uma modele particular i: 

£ 5LogND + £ 6LogDi + £ 7AORi + BsNVi + 

£9Gi + BloEi + Ui 

onde: Q e a quantidade vendida; P o pre<; a; MPG, o consume de 

cornbustivel em milhas par galao; IG os custos de seguro; A as 

despesas de publicidade; ND o numero de distribuidores; D o prazo de 

entrega; AOR o numero de dias/ano de imobiliza<;ao para repara<;ao; NV 

o nfimero de variantes do mesmo modele; G a garantia; E o numero de 

extras. 

Os resultados obtidos produzem estimativas para a 

elasticidade que varia entre -2 e -5. Sem surpresa, o coeficiente 

da variavel MPG tern o sinal esperado e e estatisticamente 

significative. A publicidade (A) e a densidade da rede comercial 

(ND) sao ambas altamente significativas do ponte de vista 

estatistico. Das restantes variaveis s6 AOR e NV sao 

estatisticamente significativas . 

0 modele foi igualmente estimado integrando uma variavel 

adicional: a idade do modele. Esta varavel foi introduzida para 

testar a hip6tese de as consumidores preferirem as novas modelos. Os 
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autores concluem que a idade nao e uma determinants significativa 

de procura. Analisaram igualmente o impacto das variac;oes das 

despesas publicitarias sabre as lucros da empresa, tendo concluido 

que o orc;amento 6ptimo para publicidade deveria ser de 4% sabre as 

vendas. 

No dominic dos VC, as formas de 11 non price competition 11 sao 

menos exuberantes. A aquisigao de urn VC e entendida como uma 

des pes a de investimento, o mercado e mais reduzido, o consumidor 

esta melhor inforrnado e e particularmente sens1vel a funcionalidade, 

rubustez e efici~ncia tecnica do veiculo adquirido. 

1.5 - Concentrac;ao e Barreiras a Entrada 

Tal como a integrac;ao vertical, 

como estrutura de mercado, pode ser 

a concentrac;ao horizontal, 

estudada num duple sentido: 

enquanto process a au como resul tado desse mesmo process a [ 41] • No 

primeiro cas a, adopta-se uma perspectiva hist6rica que enfatiza o 

papel das determinantes da concentrac;ao; no segundo ha preocupagoes 

de medida do fen6meno num dado momenta. 

Todas as teorias gerais da concentrac;oes sugerem uma tend~ncia 

para o aumento dimensional da empresa e para a concentrac;ao 

industrial. No entando, as autores divergem na enfase dada aos 

factores explicativos. 

Para as autores marxi-stas [ 42], o aumento da concentrac;ao e o 

resultado da cornbinac;ao de factores tecnol6gicos e financeiros e das 

crises, cada vez mais graves, geradas pela competic;ao. 

Ainda numa perspectiva marxista, DONNIE [ 43] considera o 

mecanisme @ trans fer$ncia e o mecanisme de inova(#aO, como 

essenciais para a percepc;ao do processo competitive e da 

concentrac;ao. Com o conceito de mecanisme de transfer~ncia, o autor 

quer significar que as empresas mais eficientes aumentam as suas 

quotas de mercado a custa das menos eficientes, sendo as diferenc;as 

de efici~ncia devidas a diferentes realiza9oes inovativas no ~assado 

e a lenta difusao do conhecimento Devido ao seu efeito, as 

indus trias, prime ira rapidamente, de pais a urn ri tmo mais len to, 
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aurnentam o seu nivel de concentra~ao. 

A exist@ncia de firmas ineficientes sujei tas ao mecanisme de 

transfer@ncia e, em si mesma, estimulante para o mecanisme de 

inova~ao, mas o que domina e o mecanisme de transfer@ncia. Uma 

certa passividade inovativa, e uma menor influ@ncia do mecanisme de 

transfer@ncia sobre grandes empresas conduz a al terac;oes de 

lideranga no process a inovati vo. A diversificac;ao em industrias 

menos concentradas e uma estrategia que pode reactivar o mecanisme 

de transfer@ncia. 

Segundo GALBRAITH [44], do desenvolvimento da tecnologia moderna 
! 

resultou uma dilatac;ao do periodo de gestac;ao do investimento, 

aumentando as exig@ncias em capital e a inflexibilidade dos metodos 

de produgao. Nos sectores em que estes desenvolvimentos ocorrem, e 

fundamental para a empresa controlar o seu "environement", 

aumentando a dimensao para alem do nivel tecnol6gico 6ptimo. As 

inovagoes organizativas 

ineficiencia. 

funcionam como contrabalanceadoras da 

o papel do "management" no aumento da concentrac;ao e analisado 

por PENROSE [45] e WILLIAMSON [46]. Uma empresa com uma estrutura 

organizacional apropriada e capaz de se expandir sem limites. A taxa 

de crescimento e determinada pelas equipas de gestae disponiveis na 

empresa e exigiveis por- unidade de expansao. Para WILLIAMSON, como 

vimos, o desenvolvimento - da empresa multidimensional facilitou a 

gestao de grandes unidades e o aumento da sua dimensao, sem perda 

de efici@ncia. A grande empresa pode mesmo ter vantagens sabre os 

mecanismos de mercado, nomeadamente no dominic da afectac;ao de 

recursos. 

No quadro da teoria da organizagao industrial, para o estudo da 

concentrac;ao, nao se descorando a ~isao hist6rica e global do 

fen6meno, adopta-se uma postura mais pragmatica, que viabilize a 

analise empirica de cada indutria e fundamente as politicas 

publicas [47]. Cada industria tern estruturas de mercado espec!ficas, 

cuja analise e quantificac;ao nao cabe nas explicac;oes generali

zantes. 
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A industria autorn6vel apresenta, nos principais paises 

produtores e a nivel rnundial, uma grande concentra~ao. Constata-se 

que, ern todos os paises considerados e tanto para VP como para VC, 

as duas rnaiores ernpresas (C2 ) produzem mais de 55% do total, havendo 

paises em que o indice atinge 100%. o indicador c4 revela j&, em 

todos os paises, uma concentra~ao superior a 75%. 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

Quadro 7-II.A 
Niveis de concentra9ao(a) nos Principais 

Paises Produtores - 1980 

j ____ _: ____ / VC 
Paises 

I c2 c
3 

c 4 I c2 CJ 

EUA 84.4 94.3 97.4 I 78.3 85.7 
Japao 55.4 77.4 87.9 I 57.9 69.0 
RFA 65.4 77.9 89. a I 84.7 91.6 
Fran9a 100.0 100.0 100.0 I 9 5. 9 100.0 
R.Unido 80.0 93.5 9 9. 5 I 68.9 93.7 
Italia 97.2 100.0 100.0 I 9 9. 7 100.0 
sue cia 100.0 100.0 100.0 1100.0 100.0 
Espanha 58.1 82.1 100.0 I 58.1 78.3 
Brasil(b) 71.6 86.6 9 9. 5 I 57.0 78.1 
Mexico-. - 56.1 68.5 75.6 I 52.7 64.4 
Argentina 59.4 75.1 87.9 I 80.4 86.4 
llldia I 100.0 100.0 100.0 I 61.0 i6.6 

c4 

90.2 
78.6 
97.3 

100.0 
97.8 

100.0 
100.0 

91.7 
aa.o 
76. 1 
91.1 

88.4 I l _____ l l _______ l 
Fonte: UNCTC( 1983), p.14 Notas:(a)Definido como a% das 
2,3 e 4 rnaiores empresas na produ9ao do pais 
(b)A CRYSLER-Brasil est a incluida na VOLSKWAGEN 

Os produtores de primeira gera~ao EUA, Reine Unido, RFA, 

Fran~a, Italia e Suecia - sao mais concentrados do que os de segunda 

geragao - Japao, Espanha, Mexico, Argentina, i!idia - com excep~ao 

deste ultimo pais. No _primeiro grupo de paises, as empresas 

existentes sao ja o resultado de urn longo processo de concentra~ao 

(fusees, absor96es, tornadas de participa9ao, fal~ncias, etc.), que 

se iniciou com a era da produgao em massa e que teve as suas ultimas 

manifesta~oes no inicio da crise da decada de 70 [48]. No Japao, os 

esfor9os do MITI, para reduzir, em fins des anos 60, o ndmero de 

produtores, foram rejeitados pelas pr6prias empresas. Estas v~em na 

competi~ao domestica uma condi9ao ·necessaria a preserva~ao de 

competitividade internacional [49]. 

No segundo grupo de paises, do qual fazem parte outros que nao 

s6 os que constam do quadro anterior, a industria autom6vel 

instal ada e realiza~ao direct a, ou indirecta, dos produtores de 
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primeira gera~ao e do Japao, que neles se implantaram, atraves de 

IDE ou da venda de licen~as. Por ac~ao do governo, que proibiu o 

Quadro 8-II .A 
os Maiores Produtores Mundias de Veiculos - 1979 

Un1 rnilhares 

~---------r PaT;-ci;-1 -vp--1-vc-1 vP+vcTV"P-1 -~ 

I Ernpresa I ·origem I I I I VP+VC I 
I I_ I I l ____ l __ l 
I G.MOTORS (1) I EUA I 7039.3 I 1774.0 I 8812.3 0.80 I 
I FORD (2) I EUA I 3985.4 I 1516.3 I 5501.7 0.72 I 
I TOYOTA I Japao I 2113.0 I 884.9 I 2997.9 0.10 I 
I VOLSK.-AUDI(3) I RFA I 2319.0 I 108.1 I 2427.1 0.96 I 
I NISSAN I Japao I 1738.9 I 641.3 I 2380.2 0.73 I 
I PSA PEUG.CIT.(4JI Fran9a I 2028.4 I 255.1 I 2283.5 0.89 I 
I GRUPO FIAT(5J 1 Italia 1 1694.4 I 166.2 I 1860.6 0.91 I 
I CHRYSLER (6) I EUA I 1040.7 I 385.8 I 1426.6 0.73 I 
I MAZDA I Japao I 646.0 I 324.4 I 970.4 0.67 I 
I MITSUBISHI I Japao I 528.5 I 409.9 I 938.4 0.56 I 
I HONDA I Japao I 706.3 I 95.4 I 801.7 0.88 I 
I LADA I URSS I 715.0 I I 715.0 l.OO I 
I BRITISH.LEYLAND I R.Unido I 503.7 I 124.6 I 628.3 0.80 I 
I DAIMLER-BENZ I RFA I 433.2 I 171.6 I 604.8 0.72 I 
I rsuzu I Japao I 86.3 I 338.3 I 424.6 0.20 I 
I DAIHATSU I Japao 1 133.5 I 232.7 I 366.2 0.36 I 
I VOLVO I suecia I 320.0 I 32.0 I 352.0 0.91 I 
I suzuKY I Japao 1 69.7 I 275.0 I 3~4.7 0.20 I 
I AMER.MOTORS(7) I EUA I 184.6 I 158.0 I 342.6 0.54 I 
I SUBARU I Japao I 153.8 I 180.0 I 333.8 0.46 I 
I BMW I RF A I 3 2 8 . 2 I I 3 2 8 . 2 1. 0 0 I 
I GAZ(VOLGA) I URSS I 75.0 I 250.0 I 325.0 0.23 I 
I MOSKWICH I URSS I 301.0 I I 301.0 1.00 I 
I POLSKI(FIAT) I Pol6nia I 300.0 I 300.0 1.00 I 
I SKODA I Checos 1 I 17 5. 0 3 6. 0 I 211. 0 0. 8 3 I 
I ZASTAVA I Jogusl. i 201.0 9.0 I 210.0 0.96 I 
I ALFA ROMEO 1 Italia 1 205.5 3.5 I 209.0 0.98 I 
I ZAPOROZHETS I URSS I 175.0 I I 175.0 1.00 I 
I SAAB-SCANIA 1 suecia I 84.0 I 30.0 I 114.0 0.74 I 
l ______ l_ l _____ l I I 

Fonte: CEE-SEC(80) 1381 p.22; Notas:(1) EUA, Canada, G.B, RFA, 
Brasil, Australia (2) EUA, canada, RFA/Belg.~ G.B.; Espanha; 
Austalia; Brasil 13) RFA/Belg.; Brasil; EUA, ( 4) Fran9a ; 
Espanha; G.B. (5) !tali~;. Brasil, Espanha (6) Fran9a; Espanha (7) 
EUA, canada 

IDE e limi tou legalmente o numero de produtores, a India e urn 

excep~ao a regra no conjunto dos paises que, por acgao das FMN da 

industria autom6vel, estao dota~os de uma industria de produ~ao/mon

tagem. 

De uma mane ira geral, a concent:r::agao e maior para os VP. Com 

raras excep~oes, os maiores construtores mundiais produzem 

simultaneamente VP e VC. Uma caracteristica das empresas japonesas 

e o peso mais elevado de VC relativamente a produgao total. Em 1979, 

as cinco maiores empresas mundiais (C5 } produziam 60% do volume 

total de veiculos e as dez maiores (c 10 }, mais de 80%. 
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Quadro 9-II.A 
concentra9ao Mundial - 1979 

----------------
I en I VP VC VP+VC 
1----- ---------- i 
I I 0.25 0. 21 0.24 

I I 0.39 0.39 0.39 

I I 0.46 0.50 0.47 

I I 0.54 0.58 0.54 

I 5 I 0. 61 0.63 0.60 

I 6 I 0.67 0. 6 8 0.67 

I 7 I 0.73 0.72 0.72 

I a I 0.77 0.76 0.76 

I 9 I o.ao 0.79 0.79 

I 10 I 0.83 0.81 0.81 

I I 
Fonte: Quadro anterior 
Nota :en-Indica discrete de cone. 

Podernos interrogar-nos sobre a razao de ser deste elevado nfvel 

de concentrac;ao. Ao tentar fornecer resposta a esta questao, 

entrarnos no dominic das deterrninantes desta estrutura de mercado. 

As economias de escala sao a principal razao explicativa. Em 

conjunto, as economias de escala ao nivel da fabrica e da empresa, e 

a natureza do processo competitive, sugerem que, na industria 

autom6vel, sao elevados os niveis de barreiras a entrada [50]. 

As necessidades de capital, enquanto barreira a entrada, estao 

certarnente ligadas as economias de escala e ao desenvolvirnento 

tecnol6gico. A diferenciac;ao do produto e outre dos factores que 

det~rn os potenciais entrantes. Em primeiro lugar, as ernpresas 

estabelecidas promovern a fidelidade a marca, inibindo a esc·olha dos 

produtos concorrentes. Em segundo lugar, urna rede de distribuic;ao 

extensiva e baixos custos de publicidade por veiculo vendido, s6 

estao ao alcance das grandes ernpresas e sao irnpeditivos de novas 

entradas na industria. 

Enquanto barreiras a entrada, monop6lios cobertos pelo sistema 

de patentes nao sao de grande significado na industria autorn6vel 

[51], como o nao sao ainda outros factores: acesso priveligiado a 

materias primas, meios de transports, energia e bens de capital. 

Ern quase todos os pafses, a acc;ao dos governos tern influenciado 

o nivel de concentrac;ao das respectivas industrias, prornovendo ou 

dificultando fusees e absorc;oes, prestando ajudas financeiras, 
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protegendo as empresas nacionais. 0 papel do Estado tern sido 

particularmente not6rio na Europa e em muitos paises produtores de 

segunda gerac;:ao. 

A titulo exemplificativo, refiramos alguns casas significativos 

de intervenc;:ao [52]. No Reina Unido, em 1968, o governo promoveu a 

fusao entre a LEYLAND e a BMC e concedeu urn emprestimo de £25 

milhoes a nova empresa em 1970. Esta empresa, denominada BLMC, foi 

nacionalizada em 1975, afim de evitar o seu colapso financeiro. Ern 

1976, a CHRYSLER (RU) ameac;:ou o governo de encerramento em tr~s 

meses, se a filial nao fosse adquirida pelo Estado. 0 governo cedeu 

a chantagem, injectou na empresa £72,5 milhoes a fundo perdido, e 

garantiu urn emprestimo no valor de £90 milhoes. 

Na RFA, a VOLKSWAGEN, empresa com capitais publicos, adquiriu a 

NSU em 1969, para evitar que fosse comprada pela FIAT ou pela HONDA. 

Na sua tradic;:ao intervencionista, o governo franc~s op6s-se, em 
--

1919, a compra da CITROEN pela G.MOTORS e nacionalizou a RENAULT em 

1946. Em 1964, rejeitou as propostas de implementac;:ao de unidades de 

montagem da FORD e da G.MOTORS. Em 1972, encorajou a colaborac;:ao 

entre a PEUGEOT e a RENAULT a fim de possibilitar uma posterior 

fusao. Dais anos mais tarde, a PEUGEOT comprou a CITROEN, tendo para 

o efeito obtido urn emprestimo governamental de EllS milhoes. A 

BERLIET, divisao de vefculos comerciais da CITROEN, foi comprada 

pela RENAULT. A proposta q~ aquisic;:ao/controle da CITROEN pela FIAT 

foi regei tada pelo governo franc~s. 

comprou a A.ROMEO. 

Em 19 7 3 , o est ado i taliano 

Mesmo nos EUA, pela primeira vez na hist6ria da industria 

autom6vel americana, a bancarrota da CHRYSLER s6 foi evitada a custa 

de urn emprestimo/garantia governamental, em 1979, no valor de 

EUA$1,5 mil milhoes [53]. 

A dimensao das empresas e a concentraqao da industria conferem 

aos construtores urn poder de monops6nio, ou de oligops6nio, face aos 

fornecedores de pec;:as e componentes. A par disso, relembremos que 

os construtores estao estrategicamente localizados na fileira 

autom6vel. Ass im sendo, e pe-rtinente retomar aqui a questao 
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levantada no final do pont a 1. 3: os grandes construtores 

dominam/exploram, em que termos, ou nao, as empresas da inddtria de 

pegas e componentes? A res pasta exige analise emp1rica e e, 
certarnente, varia vel com a cul tura industrial dos pa1ses e das 

ernpresas envolvidas, respectivos poderes negociais, etc .. 

Para o caso da industria francesa, CHANARON (54] agrupa os 

fornecedores ern tr~s categorias homogeneas do ponte de vista da 

relagao de forgas corn os produtores. Em prirneiro lugar, os 

fornecedores :gro:griarnente ditos ( tipo a), que fornecem materiais 

brutes para transforrnagao. Pelo volume de neg6cios envolvidos e sua 

regularidade, as relag6es cornerciais que rnantem com as clientes sao 

de tipo contratual, mas as fornecedores preservam, no entanto, a sua 

independ~ncia econ6rnica e financeira, dominam a tecnologia utilizada 
, 

e t~m urna carteira diversificada de clientes. E de admitir que, 

nestes casas, nao haja depend~ncia face aos construtores. Ern segundo 
:. . .. 

lugar, os fornecedores de :ge~as, acess6rios g ~gui:gamento especifico 

do sector autom6vel(tipo b): dispositivos electricos, electromec&ni

cos e electronic as, rnotores de arranque, sistemas de iluminagao, 

injecgao, projectores, bus in as, etc. , orgaos complernentares, 

carburadores, embraiagens, trav6es, arnortecedores, radiadores, 

jantes. 0 essencial do seu volume de neg6cios e feito com as 

construtores de veiculos (vendas de primeira montagem) e com as 

empresas distribuidoras de peg as e componentes ( vendas para 

reparagao). Segundo o au tor, estes fornecedores sao dominados .llQ 

:glano comercial e, como can·sequencia, no :glano finance ira. Sao-no, 

igualrnente e sobretudo, no :glano tecnol6gico: os seus produtos devern 

responder as norrnas tecnicas e cadernos de encargos elaborados pelos 

construtores. A diversificagao de clientes parece ser a via 

adoptada par estas ernpresas na busca de autonornia. Par ultimo, as 

em:gresas subcontratadas(tipo c), quase todas PMEs, que trabalham sob 

urn estatuto de sujeigao tecnica, econ6mica e financeira, havendo no 

entanto que distinguir, de entre elas, as empresas de subcontratagao 

tecnol6gica e as de especialidade. A subcontratagao respeita, mais 

particularmente, a trabalhos que relevam do dominic do tratarnento de 

metais e transformagao de plasticos. 
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Quadro 10-II .A 
Principais Empresas de Equip.El~ctrico 

para Autom6vel - 1979(•) 

I % Eq.El~c. I Quota de Mercado \ 
I Empresas I nas Vendas 1--- ---1 
I I (CEE) I RFA Fran9a R.Unido ItUia I 
1--------------------------------1 
I BOSCH I 2 8 • 2 I 52 • 5 I 
I HUECK I 6 • 1 I 16. 3 I 
I VDO I 7. 1 I 12 • 5 I 
I s WF I 3 • 9 ( a ) I 1 0 • 9. I 
I VALEO(FERRODO) I 11 I 24.1 I 
I PARIS-R/CIBIE I (b) I (b) I 
I DBA I I 13. 8 (e) I 
I DUCELIER I I 10. 9 I 
I JAEGER I (c) I 6. 8 I 
I SEIMA I 1.5 I 7.8 I 
I LUCAS I 19 • 7 (d) I 55 • 3 I 
I SMITH IND. I 2. 4 I 9. 6 I 
I ARMSTRONG EQU. I 2 • 1 I 7 • 2 I 
I CHAMPION I 1.3 I 4.1 I 
I FIAT COMP.OIV.(fll 7.5 I 76.3 I 
I BORLETTI I 1.2 I 10.5 I 
1 ouTRAs 1 7. 8 1 7. e so. 8 13. 3 1 
l _______ l ____ l I 

Fonte : Organizado pelo autor a partir de MARFELS.W (1983) 
Netas : (*) Exclui baterias de segunda menta (a) Grupe ITT 

{b) Incluido na VALEO {c) Incluido na voo {d) Inclui SOt 
da DUCELLIER {e)Ano de 1978. (f)Exclui baterias de segunda 
montagem >. -

Os desiquilibrios de forgas evidenciados para a industria 

francesa parecem ser comuns aos quatro paises produtores de primeira 

geragao da CEE: RFA, Franga, Reina Unido e Italia. Do Anexo 2-II.A 

constam as principais empresas da indutria de componentes, 

hierarquizados, para cada pais, segundo a sua quota de mercado. 

Seguem-se <outras empresas> de dimensao mais reduzida [55] que, no 

seu conjunto, sao respons~v~is par 21% a 57% das vendas, conforme o 

pais. Esta dicotomia grandes empresas par um lade, pequenas 

empresas par outre - parece ir ao encontro da classificagao de 

CHANARON, correspondendo as primeiras as do tipo 

as do tipo c ) . 

b) e as segundas 

A estrutura dimensional das maiores empresas e muito heteroge

nea, sendo de admitir que as maiores, nomeadamente as mais 

especializadas em equipamentos electricos, todas elas com uma quota 

de mercado significativa nos respectivos paises e no conjunto dos 

paises da CEE, tenham um poder negocial nao neglicenciavel face aos 

grandes construtores. De res to, E!stas empresas nao trabalham em 

exclusive para nenhum construtor. Algumas t~m uma produgao 
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diversificada e sao tambem FMN. 

A BOSCH, por exernplo, produz componentes electricos e mec!nicos, 
, I I 

detern 25% do capltal da SEV (SOCIETE par L 1 EQUIPEMENT de VEHICULES), 
I I I 

20% da FEA (SOCI~TE FINANCIERE d 1 EQUIPEMENTS AUTOMOBILES) e 7,6% 

da NIPODENSO, a maier produtora de componentes do Japao. Par sua 

vez, a FEA e titular de 100% do capital da PARIS-RHONE e da CEBIE. 

A VALEO possui tambem irnportantes posic;oes noutros pa.f.ses da CEE. 

Detern 37% do capital de urn grande produtor alemao de ernbraiagens e 

100% da VALEO Spa italiana e das suas filiais VALEO SOL e ELMA. 

Originarias do Reina Unido, a LUCAS e a GKN estao irnplantadas em 

todos os continentes. A prirneira, a titulo de exernplo, controla 50% 

do capital da DUCELIER e 40% do capital da FAUSTO CARELLO; a 

segunda possui 99% do capital da SPICER. 

Corn excepc;ao das maiores de entre as grandee, que det~rn posic;oes 

de rnonop6lio ou de quase monop6lio - BOSCH nos sistemas de ignic;ao e 
-· 

motores de arranque; PIERSBURG nos carburadores; TEVES e DBA nos 

sistemas de travagern, p. ex.-, e possf.vel que os restantes e, par 

rnaioria de razao, os produtores englobados em <outras ernpresas>, 

corn urna rnenor dirnensao e especializac;ao, estejarn dotadas de urn rnenor 

poder negocial perante os clientes. 

Na RFA, a legislac;ao submete a norrnas rigorosas de qualidade, as 

partes e acess6rios essenciais para a seguranc;a do ve.f.culo, ou 

as potencialrnente poluente~~ Muitos construtores tomam estas normas 

como rnf.nirnas mas fixarn os seus pr6prios padroes de qualidade, que 

sao frequentemente rnais severos do que os oficiais. Por forma a 

manter o poder cornpeti ti vo e a estabilidade da oferta, os 

construtores de vef.culos, usualrnente, abastecern-se do rnesmo item ern 

rnais do que urn fornecedor, de acordo corn urn padrao em que o 

principal fornecedor satisfaz, aproxirnadarnente, 60 a 80% da procura, 

e urn ou rnais, de menor dirnensao, a procura restante. 0 poder de 

mercado dos construtores tarnbern se estende ao rnercado de pec;as e 

cornponentes para reparac;oes, atraves da irnposic;ao de clausulas de 

exclusividade e de prec;os de vendas, as ernpresas da rede cornercial. 

Os construtores sao tarnbern distribuidores directos de pec;as e 

244 



componentes, competindo, com vantagem, 

vendedores independentes [56]. 

corn os produtores e 

Em Franga, a si tuagao e mui to semelhante, mas a aus~ncia de 

regras de seguranga, por parte das autoridades, facilita o acesso 

directo dos fornecedores e empresas independentes ao rnercado de 

repa~ag6es. A fragilidade da industria francesa de cornponentes 

explica, por urn lado, a cooperac;:ao da RENAULT e PEUGEOT e, par 

outre, o estabelecimento de filiais de ernpresas estrangeiras: FORD, 

G.MOTORS, DBA, DUCELIER, GKN, par exernplo. 

Em Italia, as grandes ernpresas da industria de componentes sao 

controladas pela FIAT-COMPONENTI, com excepgao da VALEO e da LUCAS. 

Esta particularidade faz da FIAT urna das ernpresas rnais integradas do 

Mundo. 

No que concerne ao Reine Unido, BHASKAR (57) refere que: " ... se 

os grandes constr,utores continentais sao o centro de pequenas 

empresas de cornponentes, frequenternente na mao de uma farn~lia e, 

portanto, sujeitas a absorpgao por urn grande [ ... ] as ernpresas 

inglesas de componentes t~rn uma longa tradigao de exportagao [ ... ] 

Durante a decada de 70, apesar da crise, [ .•. ] foram rnais rentaveis 

do que os seus principais clientes. Ernpresas como a GKN e a LUCAS, 

por exemplo, t~m urn excelente poder de rnercado e urna imagern 

consolidada tanto ern Inglaterra como noutros paises estrangeiros." 

0 caso Japon~s e deveras peculiar . 0 SHITAUKE [58], corn a sua 

estrutura piramidal, no topo da qual esta urn grande grupo, promove a 

especializagao e a divisao de trabalho entre ernpresas, ern severa 

competigao-cooperativa aos varies niveis, que visa a competigao 

entre grupos [59]. 

No caso da industria autorn6vel, cada construtor tern a sua rede 

de ernpresas subcontratadas. Estas estao organizadas ern associaqao, 

ern cujo seio existem firmas de 1°, 2° e 3° grau. Este tipo de 

relagao esta, em grande rnedida, ligado as circunst&ncias em que se 

d.esenvolveram. A maior parte das firrnas de cornponentes de 1° grau 

eram, no inicio, pequenos fabricantes locais de pegas elementares. 
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Lentamente, ganharam a confian<;:a dos seus comand.itarios e, gra<;as ao 

"know- -how", ou a qualidade dos seus produtos, estabeleceram corn 

Quadro 11-rr .A 
Principais Empre~as de Bateriaa - 1979(*) 

I Quota de Mercado ( ' ) I 
I Empresa 1------------------------------1 
I I CEE RFA ~ran9a G.Bret. Italia I 
1----------------------------1 
I VARTA I 30 34 (b) 
I 1'1. HAGEN I 7 
I BOSCH I 10 22 2 
I DETA I ll (b) 
I MAREG I 4 (b) 
I !lOPPECKE I 14 
I SONUENSCHEIN I 8 

I CEAC I 16 (a) 34 (c) 
I FULMEN I 2 3 (c) 
I CFEC I 6 
I CFAE I 4 
I BAROCLEM I 
I CHLORID I 25 40 
I LUCAS I 5 27 
I HAWEKER SIDDELEY I 3 5 (d) 
I CARLTON IND. I 5 (d) 
I TUNGSTONE BATT. I 3 (d) 
I OLD!lAN INT. I 5(d) 
I MAGNET! ltARELI I 60 
I F.A.R. I 11 

I F.I.A.M.M. I 8 

I GOULD I 
I OUTRAS I 2 2 10 16 13 / _______ I _____________ 
Fonte : organizado pelo autor a partir de MARFELS,W. (1983) 
Notas : (*) mercado secundario (a) inclui a FULMEN (b) 
valores de 1975 (c) valores de 1970 (d) valores de 1970 

eles rela<;6es estreitas. Pouco a pouco, estas 

desenvolverarn-se, ganhararn dirnensao, tornando-se 

empresas 

ernpresas 

importantes. Acontece, tarn?~rn, que departarnentos da firma principal, 

a medida que se desenvol veram, foram-se separando da cas a-mae, 

constituindo-se ern empresas independentes. 

A TOYOTA, na declara<;:ao de politica comercial refere que " ... urna 

vez filiada, a firma subcontratada deve ser considerada urn mernbro de 

corpo inteiro da sociedade [ ... ] os regulamentos da sociedade sao

-lhe, ern principia, aplicados e toda ~ ajuda lhe deve ser concedida 

no sentido de rnelhorar a sua eficiencia tecnica" [60]. 

Nos EUA, a situa<;:ao parece rnuito proxima da de Italia: " •.. os 

tr~s grandes dispoern, de facto, cada urn, de irnportantes d-ivisoes 

especia~izadas que lhes fornecern urna grande parte das suas 

necessidades em componentes" ( 61]. Ern particular, no caso da 
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G.MOTORS, algumas das divis6~s de componentes fornecem outras 

empresas contrutoras. 

Quadro 12-II.A 
Principais Empresas de Pneus e Camaras de Ar - 1979 

I I% Pneus I % Mercado I 
I Empresa I nas 1---------- I 
I I Vend as I CEE RFA Franqa G.BRET. Itll.lia I 
I --------- ---1 
I MICRELIN I 95 I 40(d) 37 (h) 73(m) 24 37 I 
I KLEBER I 82(a) I I 
I CONTINENTAL I 72 (b) I 14 (e) 2 7 ( i) 8 ( n) I 
I UNIROYAL I 53 I 3 I 
1. DUNLOP I 57 I 27(f) 16 ( j) 8 30(0) I 
I VEITH-PIRELLI I 41(c) I 35 I 
I GOODYEAR/FULDA! 65 I 8 10 40 7 I 
I FIRESTONE I 75 I 4 3 3 7 I 
I GOODRICH I vnd IL 5 (g) 2 I 
I PHOENIX I vnd I o. s I 
I METZELER I vnd 13.5 2 ( l) I 
I AVON I vnd I I 
I CEAT I vnd I 14 I 
I OUTROS I I 4 4 1 10 2 I l ______ , __ l ________________ I 

Fonte : Organizado palo autor o partir de MARFELS,W. (1983) 
Netas :(a) KLEBER COLOMBOS S.a (b)CONTINENTAL GUMMI-WERK A.G. 
Inclui a UNIROYAL EUROPA (c) PIRELLI S.A (d) MICHELIN/KLEBER 

(e)CON~INENTAL,UNIROYAL/ENGLEBERT (f)DUNLOP/PIRELLI 
(g)GOODRICH/VREDESTEIN (h)MICHELIN/KLEBER/SEMPERIT 

(i)CONTINENTAL/UNIROYAL (j)DUNLOP,VEITH-PIRELLI (l)valores de 1978 
(m) MICHELIN/KLEBER-COLOMBOS (m)CONT!NENTAL/UNIROYAL 

(o) DUNLOP/PIRELI 

Por pertencerem a campos tecnol6gicos distintos, os grandes 

construtores, sem excepgao, nao produzem baterias, pneus e c~aras 

de ar. Estes produtos sao vendidos, sem homologagao, para os 

construtores, sob a marca dos produtores. No case destes produtos 

estamos perante situag6f?S de oligop6lio bilateral. Urn numero 

reduzido de empresas de grande dimensao domina os repectivos 

mercados. 

Na CEE, quatro empresas VARTA, BOSCH, CEAC e CHLORID - sao 

responsaveis pelas vendas de 80% das baterias. Na RFA, a VARTA e a 

BOSCH dominam 56% do mercado; em Franga, a CEAC e a FULMEN 

totalizam 57% das vendas; no Reino Un~do, a CHLORID e a LUCAS vendem 

67% do total; 

todo. 

em Italia, a MAGNETI-MANELI e a F.A.R. vendem 71% do 

Os produtores de pneus e camaras de ar sao empresas- mu.ito 

especializadas que concorrem entre si em todos os mercados do mundo. 

Trata-se de urn sector oligopolistico muito concentrado e, portanto, 
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ombreando ern poder de rnercado corn os construtores de autorn6veis. S6 

a MICHELIN, por exernplo, domina 4 0% do rnercado da CEE e 7 3% do 

rnercado frances. A forte concorrencia entre estas ernpresas joga 

rnuito a favor dos grandes construtores. 

2 - TRANSFORMA~OES INDUSTRIAIS E ONDAS DE INTERNACIONALIZA~~O 

No ponto anterior, preocuparno-nos ern definir os contornos do que 

denorninarnos natureza e organiza~ao da industria, correspondents a 
fase de rnaturidade. No carninho para a rnaturidade, varias eta pas 

forarn percorridas. Da fase ern que o autorn6vel era urn produto de luxe 

feito por encornenda, passou-se a era da produgao de rnassas. Seguiu

-se, depois, a difusao e apropriagao internacional das norrnas de 

produgao e consume subjacentes ao Fordisrno e a introdugao e difusao 

de outras inovagoes tecnol6gicas e organizacionais. Ap6s urn 

crescirnento espectacular da produ~ao rnundial, culminou-se na crise 

iniciada nos anos 70, reiniciando-se, no final da decada, urn 
:.. 

rnovirnento generalizado de inovagao tecnol6gica. 

Nao se trata, neste ponte, de fazer a hist6ria da industria 

autom6vel (1]. Apenas se pretends apresentar, de forma sucinta, os 

tra~os mais marcantes da sua evolu~ao. 

A difusao e apropria~ao internacional do Fordisrno fez-se, nos 

diferentes paises e regi6es, ern periodos e condi~6es particulares e, 

por raz6es historicamente deterrninadas, nalguns deles, forarn 

introduzidas inova~6es que conduzirarn a mudanc;:as de lideran~a no 

processo competitive. Na luta pela lideran~a, aprofundou-se o 

processo de internacionaliza~ao da industria, iniciado nos anos 20 e 

30 pelas empresas americanas, configurando-se, progressivamente, urn 

quadro de concorr~ncia internacional cada vez mais cornplexo, 

convergente para a globaliza~ao da industria e do mercado. 

0 quadro analitico fixado no ponte anterior servira de 

referencial para evidenciar os dominies em que as inovagoes tiverarn 

lugar. Na linha de ABERNATHY [2], JONES [3], BONNAFOS [4] e ALTSULER 

et al. [5], verernos que a hist6ria da industria e, por urn lado, a 

resultants de escolhas e evolu~oes particulares nos dominies 
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tecnol6gico-organizacional e da cobertura e integraqao dos mercados, 

no ~rnbito geografico e dos produtos. Par outro, e tarnbern consequ~n-

cia dos esforqos desenvolvidos pelos concorrentes, 

vantagern cornpetitiva detida pelos lideres ern 

hist6rico. 

2.1 - Transforrnaqoes Industriais 

para colrnatar a 

certo periodo 

Na hist6ria da industria sao inventariaveis tr@s grandes 

transforrnaqoes que, pela sua irnport~ncia, rnarcaram a evoluqoes 

futuras. A primeira destas transforrnaqoes ernergiu nos EUA, mais de 

20 anos depois do aparecirnento, ern meados de 1880, do primeiro 

modele funcional. Consistiu na passagern da produgao artesanal aos 

metodos da produgao em serie. A segunda surgiu na Europa dos anos 

50, e resultou da aplicagao das tecnicas de produgao de massas, num 

contexte de urna grande diferenciagao do produto a escala europeia. 

A terceira iniciou-se no Japao, no firn dos anos 60, quando os 

produtores japoneses revolucionararn os metodos de organizagao da 

produgao. 

A cada trans formagao sucedeu-se, no pais ou regiao onde 

ernergiu, urna explosao da procura interna. Neste quadro din~rnico, as 

empresas crescerarn, desenvolveram e consolidararn as suas vantagens 

competitivas e evoluiram rapidamente para formas de envolvimento 

externo, a conquista de· novas rnercados. Cada trans formagao e 
tarnbem, ern parte, a consequ~ncia de pol.iticas publicas no pais ou 

regiao de origem. Na medida em que gerou res pastas, norneadarnente 

aos fluxes de exportagoes e IDE dela emergentes, e tambem o 

resultado das pol.iticas publicas dos pa.ises de destine. 

A industria autom6vel e hoje o resul tado destas tr@s grandes 

transforrnagoes, cabendo a cada uma delas, a seu tempo, a fungao de 

reconfiguragao da industria e dos equil.ibrios de mercado a escala 

rnundial. Especula-se ja sabre a transformagao seguinte e o II locus II 

da sua emergencia. No final da decada de 70 e in.icio da decada de 

8 0, num context a de crise, admi tia-se como mui to provav-el a 

deslocalizac;ao macic;a dos aparelhos produtivos para os PVD [ 6]. 

Sendo o autorn6vel urn produto rnaduro, a produc;ao concentrar-se-.ia ern 
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paises com vantagens locacionais assentes em baixos custos de 

produc;ao, como sugere a teoria do ciclo de vida do produto. Tudo 

indica, porem, que, como resultado da emerg~ncia e adopc;ao de novas 

tecnologias de produto e process a, e da pratica de formas de 

cooperac;ao competitiva entre os grandes produtores, esta em curso urn 

movimento de desmaturac;ao da indutria, que retardara a sua 

deslocalizac;ao para a periferia [ 7] • 

em 2.2.2. 

Voltarernos a este assunto 

2.1.1 - Produc;ao Mundial 

Em 1885, o parque mundial de veiculos contava-se par escassas 

dezenas de exernplares. Estava-se ainda numa fase em que os rnetodos 

de produc;ao eram artesanais e os exemplares unicos. Vinte anos mais 

tarde, a PEUGEOT produziu pouco mais de urn milhar de viaturas e a 

RENAULT, em 1907, ultrapassou ligeiramente, os 3.000. Nos EUA, ern 

vesperas da era de produc;ao de massas, a situac;ao nao era diferente. 
;.. -

A OLDSMOBILE, urn precursor da G.MOTORS, produziu 5.500 un. em 1904 e 

a FORD, 8.423 em 1907 [8]. 

0 Modele T foi pela primeira vez comercializado em 1908 por 

H.FORD, tendo sido vendidos 300.000 exernplares em 1914. 

for am produzidos 15 milhoes de exemplares deste modele. 

Ate 1927, 

Naquele 

mesmo ano, W.C.Durant formou a G.MOTORS, que resultou da fusao de 

varies construtores pioneiros - BUICK, OLDSMOBILE, CADILLAC e 

PONTIAC e de numerosas empresas de pec;as e componentes [ 9] . 

Estavam criadas as duas ernpresas que moldariarn a industria autorn6vel 

mundial nas pr6ximas decadas. 

Nas vesperas da I G.G., em consequ~ncia da sua estrategia de 

especializac;ao, integrac;ao vertical e produc;ao em serie, a FORD 

detinha 4 5% do mere ado amer icano. Em 1917 a produc;ao tinha 

triplicado e a G. MOTORS produzia apeinas 1 I 3 do 

cado [10]. 

lider do mer-

Ap6s a prirneira crise conjuntural da industria ( 1920/21), 

A.SLOAN definiu urna nova estrategia para a G.MOTORS, a data apenas 

com 12% do mercado. Esta nova estrategia teve ern vista uma melhor 
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adapta~ao do grupo as flutua~oes da procura' a heterogeneidade de 

prefer~ncias dos consurnidores, e consistiu na oferta de uma garna 

cornpleta de viaturas, produzidas ern grande serie, e utilizando em 

cornurn urn elevado nurnero de pe~as e cornponentes. Ern consequ~ncia, a 

G.MOTORS ultrapassou, pela prirneira vez, ern 1926, a produ~ao da 

FORD, arnea~ando a lideran~a estabelecida [11]. Ern 1929 dorninava ja 

46% do rnercado americana e, ern 1929, estabeleceu o record de 2,1 

rnilhoes de viaturas. Nesse rnesrno ana, a FORD produziu apenas 1, 9 

rnilhoes de un., apesar da introdu~ao do modele A ern 192 6. Corn a 

introdu~ao deste modele, a lideran~a das vendas foi novarnente 

restabelecida ern 1930 e 1935 mas, a partir dai, a G.MOTORS afirrnou

se definitivarnente como o maier produtor rnundial [12]. 

A porta da grande depressao, a produ~ao rnundial de VP foi de 5.4 

rnilhoes de un. Destes, 4.8 rnilhoes forarn produzidos na America do 

Norte. Ern 1938 e ern consequ~ncia da crise, a produ~ao mundial desceu 

para 3.07 rnilhoes de· VP e 740.000 vc, apesar da produ~ao europeia 

ter subido de 600.000 para 900.000 un. e os Paises de Leste 

contribuirern ja corn cerca de 10.000 VP. A II G.G. trouxe consigo urn 

decrescirno vertiginoso da produ~ao. Ern 1945, a produ~ao total era de 

menos de 1 rnilhao de un., das quais 830.000 eram vc. 

No longo periodo que rnedeia entre a II G.G. e o inicio dos anos 

70, viveu-se sob o signa do crescirnento econ6rnico. A industria 

autorn6vel, modele paradigrnat~co da industria de produ~ao de rnassas, 

e disso, simult&nearnente, causa e efeito. Considerada urna industria 

industrializante [13], e bern 0 sirnbolo daquela epoca aurea do 

capitalisrno. 

A partir da II G.G., o autorn6vel penetrou ern todas as regioes 

do globe. A irnplanta~ao de uma industria de base nacional passou a 

ser aspira~ao de urn grande nurnero de. paises originariamente nao 

produtores. Quando do primeiro cheque petrolifero, a produ~ao 

rnundial havia atingido 36.8 rnilhoes de viaturas, das quais 30 

rnilhoes erarn VP. o parque rnundial de veiculos em circula~ao rondou 

os 325 milhoes ern 1975. Este crescimento espectacular da produc;ao 

acumulou os efeitos da entrada ern cena, ern diferentes periodos, de 
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novas concorrentes, desafiando as liderangas anteriormente 

estabelecidas. Integrou igualmente a produgao de industrias 

satelites de paises tradicionalmente nao produtores (Anexos 3-II.A, 

4-II.A e 5-II.A). 

Com tradi~6es no dominic da industria autom6vel, beneficiando ja 

da difusao tecnol6gica operada pelas filiais das FMN americanas, e 

sob o duple impacto da reconstruc;:ao e da integragao, a Europa 

Ocidental tornou-se urn gigantesco mercado e urn grande bloco 

produtor. Entre 1950 e 1970 decuplicou a produ~ao de VP e, a partir 

de 19 6 9, tornou-se o maier bloco produtor. Em igual perf. ado, a 

produc;:ao de vc aumentou 2.5 vezes. 

Tradicionalmente nao produtor, o Japao ernergiu em meados dos 

anos 60 como urn novo concorrente, obrigando a redefinir, a partir 

dos anos 7 0 e nurn contexte de crise, os grandes equilf.brios da 

industria mundial. ~-Em 1970, era ja o terceiro produtor mundial de 

VP, seguindo os EUA e a RFA. Dez anos mais tarde, ap6s o segundo 

cheque petrolifero, superou temporariamente a produc;:ao dos EUA. A 

"performance" japonesa no dominic dos VC e ainda mais espectacular, 

disputando, desde 1967, com os EUA, a posi~ao de lf.der. Em 1978 

assurniu, inequivocarnente, a posic;:ao de lideranc;:a neste tipo de 

veiculos. 

Ap6s a II G.G., sobretudo a partir do inicio dos anos 60, por 

ac~ao dos poderes publicos, nalgumas dezenas de paises tradicional

mente nao produtores, proliferaram, em mercado protegido, industrias 

ineficientes de produ~ao e montagem de veiculos. A maier parte 

destas perrnanecem, ainda hoje, ineficientes. Nalguns paises, 

contudo, norneadamente nos dotados de urn ample mercado interne e onde 

o clirna de investirnentos favoreceu a irnplantac;:ao de grandes 

construtores, as industrias aproxirnaram-se dos padr6es 

nais. 

internacio-

A partir de meados dos anos 70, sob o duple efeito de politicas 

sectoriais especificas de promoc;:ao de exportac;:oes, e de operac;:oes de 

racionalizac;:ao da rede de filiais das FMN ai irnplantadas, alguns 

paises exportavarn ja algurna da sua produc;:ao. Estes novas produtores 
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[14] contribuiram, em 1970, para a produ~ao mundial, com cerca de 1 

milhao de VP e, em 1986, com 2.4 milh6es de VP e 602 mil VC. 

A entrada daqueles pa1ses no grupo des grandes produtores nao 

se traduziu em amea~a aos equil1brios da industria mundial. Trata-se 

de industrias que estao muito viradas para o mercado interne e sao, 

directa ou indirectamente, controladas pelos grandes construtores 

mundiais, pela via financeira e/ou tecnol6gica. Resul tarn da 

deslocaliza~ao de segmentos produtivos para esses pa1ses, per 

impossibilidade de abastecirnento des respectivos rnercados pela via 

das exporta~6es, ou per reac~ao concorrencial. 

Grafico 2-II.A 
Produ~ao Mundial de VP e VC 
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Quante aos Pafses do Leste, a fraca prioridade dada a industria 

autom6vel nao potenciou o desenvolvirnento das cornpet~ncias 

existentes, nesta industria, nas vesperas da II G.G •. A URSS, por 

exemplo, des de 19 2 8 que havia tornado contacto com os rnetodos de 

produ~ao de massas, quando a FORD lhe forneceu, pela primeira vez, 

assist~ncia tecnica [15]. Em 1938 produziu 211.000 ve1culos, na sua 

maioria vc. Corn a produ~ao estagnada ate 1960, na decada de 70, sob 

o impulse de acordos de coopera~ao· industrial com os grandes 

construtores, particularmente os europeus, aquele bloco triplicou a 

produqao de VP (2,1 rnilhoes). Entre 1976 e 1986, a produqao de VP 

estagnou e a de VC regrediu de cerca de 1 rnilhao para 805 mil un.· 

A estagnaqao reflects, por urn lado, o fraco dinamismo do 
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mercado interne e, por outro, a incapacidade de produzir segundo 

padroes internacionais. Cornpetir ern rnercados internacionais 

significa ter capacidade de concep~ao e lan~arnento de novos rnodelos, 

segundo padroes de qualidade internacionalrnente aceites. No dominic 

do "design" e concep~ao de novos mode los, porern, estes paises 

enfrentarn fortes barreiras a entrada e continuarn tecnologicarnente 

dependentes de ernpresas estrangeiras. A colocac;ao de produtos em 

terceiros rnercados releva rnenos do potencial cornpeti ti vo das 

ernpresas, do que de acordos ~ compensac;ao para financiar a 

irnporta~ao de tecnologia. A ced~ncia contratual de tecnologia 

destina-se, por via de regra, a rnodelos de gera~oes passadas [16]. 

Perante a falta de urna din&mica inovativa aut6norna, este bloco 

produtor tardara a ser urna arneac;a em rnercados internacionais. 

No seguirnento desta analise sintetica da evoluc;ao da produc;ao 

rnundial, formularnos duas questoes: que factores determinaram a 

ernerg~ncia dos novos-actores e sob que bases cornpetitivas assentou 

a sua agressividade internacional? Quais as modalidades de 

envolvirnento externo escolhidas pelas firrnas para cornpetir/conquis

tar terceiros rnercados? A primeira questao sera tratada no ponto 

seguinte e a segunda no ponto 2.2.1 e 2.2.2. 

2.1.2 - Inovac;ao e Transforrnac;oes Industriais 

0 autorn6vel nasceu ·na Alernanha e na Franc;a, em rneados de 1880. 

Quinze 

trial. 

anos ap6s a sua aparic;ao, nao era ainda urn produto indus

ALTHSULER [17] atribui esta inercia a inexist~ncia de 

tecnicas de produc;ao de massas, a concentrac;ao da produc;ao em 

rnodelos de luxo, de grandes dirnensoes, para os quais o rnercado era 

reduzido e ainda pouco estirnulante do ponto de vista de inovac;oes 

convergentes para a produc;ao ern serie. Esta situac;ao foi reforc;ada 

pelo estf.rnulo dos poderes publicos a produ~ao e aquisic;ao desses 

rnodelos, susceptf.veis de utilizac;ao rnilitar em tempo de guerra. Ern 

1906, a Franc;a e a Alemanha ainda contribuiam com 58% da produc;ao 

rnundial de VP, mas a Europa representava apenas urn rnercado de cerca 

de 50.000 exemplares. 

Em 1908, H.FORD aplicou num modelo singular - o Modelo T - os 
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conhecimento ate en tao desenvolvidos nos dois lades do Atl&ntico, 

nos dominic da tecnologia de produto [18]. Numa sintese criativa, 

concebeu urn produto standardizavel e homogeneo, robusto, de mais 

facil manutenc;:ao e reparac;:ao, e susceptivel de ser produzido ern 

grande escala, a custo reduzido. A realizac;:ao destes objectives 

exigiu alterac;:oes radicais no dominic dos processes de produc;:ao e, 

do seu sucesso, resultou a prirneira transforrnac;:ao que veio a rnarcar 

o futuro da industria autorn6vel nas pr6xirnas decada - o Fordisrno. 

Na sua ess~ncia, o Fordisrno integra os principios fundarnentais 

do Taylorisrno, expostos de forma sistematica pelo autor ern 1909: 

separac;:ao entre actividades de concepc;:ao e execuc;:ao; transforrnac;:ao 

de operac;:oes cornplexas ern operac;:oes simples, pelos mecanisrnos da 

divisao do trabalho e da parcelizac;:ao das tarefas. 

A natureza sisternica do produto (cornplexidade e separabilidade) 

perrnitiu a aplica9ao destes principios a produc;:ao autorn6vel, mas o 

fabrico ern serie fez da sua aplicac;:ao urna exig~ncia. Porem, o 

Fordismo foi mais longe, configurando-se, progressivarnente, como urn 

modele de produc;:ao/consurno, assente numa articulac;:ao perfeita entre 

produto, meios de produc;:ao, organizac;:ao do tralho e mercado [19]. 

No dominic dos meios de produ9ao, o que celebrizou esta prirneira 

transforrnac;:ao foi a introduc;:ao da cadeia de montagem ern 1914. Esta 

teve como consequ~ncia um aumento prodigioso da produtividade, pela 

reduc;:ao dos tempos mortos e ·pela irnposic;:ao mec&nica dos ritrnos de 

trabalho. 

0 Fordismo, contudo, nao se esgotou no caracter inovador da 

linha de montagem. A divisao do trabalho e a parcelizac;:ao das 

tarefas perrnitiu a incorpora9ao do saber humane ern maquinas muito 

especializadas - as maquinas ferrarnenta -, dispostas sequencialrnen

te para operarern de forma automatica· nas cadeias de produ9ao e 

montagem. 

A especializac;:ao dos equiparnentos e da mao de obra arrastou um 

movimento de polarizac;:ao das qualificac;:oes. 0 conteudo do trabalho 

de produc;:ao directa tornou-se cada vez rnais simples, mas as 
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actividades a montante da produ~Ao cornplexificararn-se. Os servi~os 

de rnetodos, que concebern os equiparnentos e os rnetodos de trabalho e 

os ateliers de rnanuten~Ao, que os repararn, passararn a utilizar 

trabalhadores crescenternente qualificados. 

Se este rnovirnento de especializa~Ao da mao de obra e des 

equiparnentos foi urna exig@ncia da produ~ao de rnassas, teve como 

contrapartida .a standardiza~ao do produto final e a interrnutabili

dade de cornponentes, especificados segundo norrnas precisas 

(dirnensao, calibre, resist@ncia, etc.). A sua norrnaliza~ao foi 

fundamental a incorpora~ao ern subsisternas, sern rectifica~ao p6sturna 

e dentro de lirnites de toler&ncias aceitaveis. 

Standardiza~ao e produ~ao ern serie sao, portanto, indissocia

veis. 0 Fordismo e a consagra~ao da apologia da standardiza~ao(20]: 

standardiza~ao das pe~as e cornponentes, do produto final, des 

equiparnentos e do processo de produ~ao propriamente dito. Apesar da 
;. ... 

separabilidade tecnol6gica do produto, visou organizar as sequ@ncias 

produtivas segundo urn verdadeiro sistema de fluxos. Esta 

organiza~ao decorreu tanto de exig@ncias tecnicas - interdepend@n

cias tecnol6gicas, sinergias entre as diferentes fases, etc.-, como 

econ6micas - econornia de capital circulante, de tempo, aproveitarnen

to de economias de escala, etc. -, mas e sobretudo uma exig@ncia durn 

novo tipo de rnercado: Q rnercado de rnassas. 

Oeste ponte de vista,-·o Fordismo consubstanciou tarnbern urna 

articula~ao inovadora entre o processo de produ~ao e o modo de 

consumo. Esta articula~ao, refor~ada pela aplica~ao des princfpios 

do Fordisrno a outras industrias, assentou ern dais eixos:a entrada de 

trabalhadores nao qualificados na produ~ao industrial, pelo 

mecanisme Taylorista da desqualifica~ao/requalifica~ao da mao de 

obra; inova~oes sociais no dominic d~ rela~ao salarial, traduzidas 

nurna rnaior estabilidade de ernprego, no dia de trabalho de 8 horas e 

ern salaries reais mais elevados~ 

Produ~ao de rnassas exige consurno de massas e depende -de urn 

grande rnercado, ern crescirnento e corn poder de cornpra acrescido. Urna 

vez estabelecida esta articula~ao, os seus efeitos sao curnulativos, 
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convergindo para urna redugao substancial dos custos de produgao, por 

aproveitarnento de econornias de escala e evolugao favoravel da curya 

Q.§. experiencia. 

Outras condigoes, espec1ficas do Continente Americana, como 

sejarn as grandes dist&ncias a percorrer, rnalha ferroviaria pouco 

densa, quase aus~ncia de transportee publicos e a abund&ncia de 

j az igos de petr6leo facili tar am, do lado da procura, est a 

articulagao. Ern 1913, o rnercado americana estava forternente 

protegido das irnportagoes europeias 

elevada ate a grande depressao. 

Esta protecgao permaneceu 

A curva de experi~ncia da FORD reflecte o ciclo virtuoso desta 

articulagao, geradora de ganhos de produtividade sucessivos em todos 

os segrnentos da produgao. Segundo BONNAFOS [ 21] , a cadeia de 

rnontagens dos magnetos reduziu o tempo de operagoes de rnontagern de 

20 para 5 minutes eo nurnero de operarios.de 29 para 5. Ern 1914, a 
;., . 

rnontagern de urn chassis era feita ern 1,5 horas, contra 14 horas sete 

rneses antes. 0 motor era rnontado ern 4 horas, contra 10, antes da 

introdugao da cadeia de rnontagern. 

Grafico 3-II.A 
A Curva de Experiencia da FORD 
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Demos ja conta do dilerna que a FORD teve que enfrentar, quando 

da primeira crise da industria autorn6vel americana e da resposta 

estrategia da G.MOTORS para desafiar a sua lideranga. Os efeitos 

refletern-se no ramo ascendente da sua curva de experi~ncia. 
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A resposta da G.MOTORS, em materia de politica de produto e de 

integra~ao vertical, foi acompanhada per inova~oes no dominic das 

tecnicas de organiza~ao empresarial. 0 crescimento da produ~ao 

acarretou urn aumento dimensional, horizontal e vertical, da 

empresa, a exigir a extensao da divisao do trabalho a todos os 

niveis hier4rquicos, segundo os principios do ~management~ 

cientifico. A resultants saldou-se pela passagem de uma estrutura 

organizativa multifuncional, para uma estrutura multidivisional, 

mais compativel com a grande empresa e com a oferta de uma gama de 

produtos aderente aos varies segmentos de mercado [22]. 

Da converg€mcia destas inova~oes e sua ocorr~ncia num mercado 

dinamico, resultou para as empresas americanas uma posi~ao de 

lideran~a no mercado internacional, consubstanciada numa vantagem 

competi ti va de pre~os. Munidas des te potencial competi ti vo, 

colocaram os seus modelos em terceiros mercados. Na Europa 

Ocidental, esta colcca~ao foi facilitada pelas baixas tarifas 

aduaneiras em vigor no inicio do seculo e ate a I G.G. Contudo, a 

reac~ao dos governos nao se fez esperar. Elevaram as tarifas de 

forma substancial e fixaram quotas para protegerem as industrias 

locais. Mesmo assim, em 1929, a America do Norte exportou 10% da sua 

produ~ao, quase tanto como a produ~ao europeia, e correspondendo a 

80% das exporta~oes mundiais. As industrias europeias permaneceram 

confinadas aos seus mercados locais, exportando urn total de cerca de 

100 mil viaturas para o Resto do Mundo. As trocas intra-europeias 

eram quase nulas (Anexo 3-II.A). 

A protec~ao as industrias locais e a discrimina~ao fiscal contra 

os modelos americanos, saldaram-se par urn movimento de 

deslocaliza~ao da produ~ao para a Europa, incentivada pelo 

primitivismo des meios de transports de entao. De resto, era menos 

oneroso e sujeito a danos, transportar veiculos desmontados (CKD -

Completely Knocked Down) em vez de veiculos mont ados ( CBU -

Completely Built Up). 

A experi~ncia desenvolvida na gestae da rede dos multiples 

estabelecimentos criados para cobrir o espa~o americana, a abundAn-
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cia de capital, a for<;:a ernergente do d6lar e a superioridade 

tecnol6gica das ernpresas, traduzirarn-se ern vantagens cornpetitivas 

suficienternente s6lidas para contrabalan<;:ar os custos adicionais da 

irnplernentagao e gestae de unidades industriais no estrangeiro. 

A titulo de exernplo, refirarnos que, ern 1919, os rnodelos rnais 

pequenos da CITROEN erarn vendidos por cerca de EUA$1.000, enquanto 

que o FORD T custava EUA$500 nos EUA. Na Alernanha, antes da subida 

aduaneira de 1927, o carro rnais barato custava o dobro do equivalen

te irnportado dos EUA, rnesrno ap6s o irnposto [23]. 

Quadro 13-II .A 
Tarifas Sabre VP - Expresso em \ 

des Valores Aduaneiros 

------------------· 

i--' E.U.A j_:::paoj_Fran~ta ~-~~~~~ Italia I R.U. I 
---1 

I 1913 I 45 I nd I 9-14 I 3 I 4-6 I 0 I 
I 19 2 4 I 25-50 al nd I 45-180 I 13 I 6-11 I 33.3 I 
I 1929 I 10 b I so I 45 I 20 I 6-11 I 33.3 I 
I 1932 I 10 I nd I 45-70 I 25 I 18-123 I 33.3 I 
I 1937 I ,lQ I 70 c I 47-74 I 40 I 101-111 I 33.3 

I 1950 I 10 I 40 I 35 I 35 I 35 I 33.3 

I 1960 I 8.5135-40 I 30 I 13-16 I 31.5-40.5 I 30 

I 1968 I 5. s I 30 I 0-17.6 I 0-17.6 I 0-17.6 I 17.6 
I 1973 I 3 I 6. 41 0-10.9 I 0-10.9 I 0-10.9 I 10.9 
I 19 78 I I 0 I 0-10.9 I 0-10.9 I 0-10.9 I 0-10.9 

I 1983 I 2.81 0 I 0-10.5 I 0-10.5 I 0-10.5 I 0-10.5 I l _____ l ____ l ___ l ____ l ___ l ______ l ___ l 
Fonte: ALTHSULER ~ sl· (1984) 

a-1922 ; b-1930 ; c-1940; nd-valores nao disponiveis 
A partir de 1968 as tarifas foram eliminadas no interior 

da CEE ( 1978 no case do R.U.) 

Data de 1911 e 1913- a criagao das prirneiras filiais europeias da 

FORD. A prirneira, no Reina·unido, rnontava CKD irnportados dos EUA. A 

segunda, ern Fra~qa, passou a ser alimentada de peqas e componentes 

originarias do Reino Unido, depois da elevaqao das tar if as 

aduaneiras ( 1915) para proteger a industria inglesa [ 24], nomeada

rnente a de cornponentes. Em 1925, a G.MOTORS cornprou a VAUXHALL (RU) 

e ern 1927 a OPEL(Alernanha). A FORD, respectivarnente ern 1931 e 1934, 

criou de raiz as unidades integradas de Dagehnarn (RU) e Strasbourg 

(Alemanha). Nao fora a recusa dos governos, e a G.MOTORS teria 

comprado urn produtor franc@s e, na Italia, a FORD e a G. MOTORS 

teriarn construido unidades integradas para cornpetir corn a FIAT. Na 

vespera da grande depressao, a FORD operava ja ern 29 pai.ses e a 

G.MOTORS ern 16 [25]. 
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o proteccionismo europeu, posteriormente estendido a produgao de 

pegas e componentes, nao protegeu apenas os produtores locais das 

exportagoes americanas. Acentuou tarnbem o seu isolamento mutua. Este 

aumentou no decurso da grande depressao e da II G.G .. Ate entao, a 

protecgao aduaneira em Franga, Alemanha e Italia nao parou de subir 

e, no Reina Unido, permaneceu elevada. Em consequ~ncia, os volumes 

de produgao dos diferent.es produtores continuaram reduzidos. 

Em isolamento, contudo, a criagao de filiais americanas na 

Europa e as visitas a Detroit geraram urn efeito .d..e. demonstrac;ao 

sabre os produtores locais. Alguns deles ensairam mesmo os 

primeiros passes nas tecnicas Fordistas. 

Em Franga, a CITROEN optou par urn modele unico - o 10 CV -, 

mecanizou a produgao com tecnologia americana adquirida sob licenga, 

adopt au uma politica de vendas a credi to e organizou uma rede de 

concessionarios exclusives. Prop~s mesmo, primeiro a FORD, depois a 
;. .. 

G.MOTORS, uma participagao de 50% no capital da sociedade francesa. 

Em 1912, L.RENAULT encontrou-se pessoalmente com H.FORD e TAYLOR nos 

EUA, mas permaneceu renitente, ate ao principia da II G.G., ern 

abandonar a sua politica de diversificagao, em resposta a ofensiva 

exportadora americana na Europa [26]. Entre 1920 e 1940 as tecnicas 

Fordistas difundiram-se por toda a Europa, mas o seu aprofundamento 

s6 teve lugar a partir da II G.G. [27]. As duas guerras, durante as 

quais algumas unidades da industria autom6vel estiveram ao servigo 

da produgao mili tar, favoreceram o desenvol vimento da mecanizagao, 

para fazer face as grandes encomendas do Estado. 

Com excepgao da CITROEN e da VOLKSWAGEN, que foram criadas 

respectivamente ern 1914 e 1937, todos os grandes construtores 

europeus contemporaneos faziam ja parte dos pioneiros da industria 

autom6vel. No periodo entre as duas guerras assistiu-se a urn 

movimento de concentragao, mas a difusao e o aprofundamento do 

modelo Fordista foi condicionada pel a extensao dos mercados. 

Primeiro a reconstrugao europeia, e em seguida a criagao da CEE, 

vieram romper o isolamento das varias industrias nacionais, povoadas 

de empresas de pequena dimensao [28]. Iniciou-se, entao, o circulo 

260 



virtuoso da produ~ao/consurno de rnassas, facilitado pelo desarrnarnento 

pautal generalizado no ~ito do GATT e da CEE. 

Do ponte de vista da oferta, a cria~ao dest·e novo circulo 

virtuoso nao relevou exclusivarnente da adop~ao das tecnicas de 

produ~ao ern serie e dos rnetodos de gestae das grandes ernpresas 

arnericanas. o locus .Qs inoyagao rnoveu-se para a Europa, aprofun-

dan do e superando o modele Fordista e traduzindo-se na segunda 

grande transforrna~ao da industria autorn6vel. 

No quadro de protec~ao e isolarnento, as diferentes industrias 

nacionais e, de entre elas, os varies produtores locais, produziarn 

pequenas series, com solu~oes tecnicas particulares, adequadas as 

condi~oes dos respectivos paises e rnercados - niveis de rendimento 

medic, fiscalidade direct a e indirecta sabre veiculos, pre~o dos 

combustiveis, condi~oes geograficas e climatericas, concentra~ao 

populacional, tra~ado urbane, etc .. Com a cria~ao e sucessivos 

alargamentos da CEE e a progress iva abertura dos mercados, a 

diversidade e fragmenta~ao da industria europeia, considerada uma 

desvantagern perante os padroes arnericanos, onde tr@s grandes 

empresas dorninavam o rnercado, tornou-se na sua maier for~a 

competitiva. Quando cada produtor pe,de vender os seus produtos 

diferenciados ern todo o mercado comunitario, a vantagem competitiva 

da diferencia~ao (tecnologia de produto) juntou-se a vantagem 

competitiva da produ~ao de_serie (tecnologia de produ~ao). 

Este padrao competitive acentuou-se nas decadas seguintes, 

originando fluxes importantes de trocas intracornunitarias, 

exportando cada pais os rnodelos rnais procurados internamente e 

importando os de procura rnais reduzida. Nos mercados dos paises nao 

produtores, os rnodelos- europeus adaptavam-se rnelhor do que os 

americanos aos padroes de procura pr6prios de paises de rnais baixo 

rendimento. Tambem nos EUA, onde os aparelhos produtivos do FORD, 

G. MOTORS e CHRYSLER nao estavam adaptados a produ~ao de veiculos 

pequenos, a industria europeia conquistou mercado (Anexo 3-II.A). 

Em Fran~a e na Italia, os dois principais produtores, a RENAULT 

e a FIAT, previlegiaram a produ~ao de modelos de pequena pot@ncia e 
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Grafico 4·II.A 
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dimensao. Sao estes as modelos mais procurados num contexte em que 

a fiscalidade discrimina contra as grandee modelos, o preqo da 

energia e alto e a populaqao se concentra em velhas cidades, corn 

vias estreitas e car@nciadas de espago para estacionamento. 

Na RFA e na Suecia, onde as rendimentos eram mais elevados, a 

fiscalidade mais neutral, o combustivel relativamente mais barato, a 

par de uma maier dispersao dos centres populacionais, as principais 

produtores (VW e Volvo) previligiaram a produqao de media/alta gama, 

de resto tambem mais adequadas as adversidades climatericas. 

No Reina Unido, a ded~q_ao a materia colectavel do rendimento do 

trabalho, dos custos de aquisigao de veiculos, fornentou a procura de 

veiculos de dimensao e pot@ncia medias, satisfeita pela B.LEYLAND, 

bern como pelas filiais locais da FORDe G.MOTORS [29]. 

A par dos produtores dominantes, coabitavam produtores 

especializados, de rnais reduzida dimensao: ALFA ROMEO na Italia, 

B.BENZ e BMW na RFA, SAAB na Suecia, _etc .• Ofereciam rnodelos que se 

afirmaram pela qualidade e sofisticaqao e que se destinavam aos 

segmentos de rnercado de rnaiores rendimentos. 0 rnesmo aconteceu ern 

Franqa, onde a CITROEN e a PEUGEOT se fixaram, predorninante e 

respectivamente, na garna alta e media/alta. 

Ern 1970, 43% da produqao europeia era exportada. Cerca de 2.2 
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milhoes de VP eram trocas intraeuropeias, urn milhAo 1estinava-se 

aos EUA e no Resto do Mundo, em especial 
, . 

em Afr~ca, vendiam-se 

cerca de 800.000 ve.iculos. Do com•rcio mundial de ve.iculos, que 

nesse ano foi superior a 6 milhoes de exemplares, cerca de 70% era 

constituido por exporta~oes dos pa.ises europeus (Anexo 3-II.A). 

Tal como sucedeu nos EUA, o potencial competitive das empresas 

europeias nAo se manifestou apenas nas exporta~oes. Desde meados 

dos anos 50, mas sobretudo a partir de in.icios de 60 que, na posse 

de vantagens competitivas, solidificadas na din~mica do mercado 

comunitario, estas empresas exercitaram outras formas de envolvimen-

to externo: o IDE e a venda de tecnologia. Em 1970, as modelos 

alemAes eram produz idos /montados em 3 9 pa.ises e o nurnero de 

instala~oes em actividade no exterior era de 99. Para as marcas 

francesas, estes valores eram respectivamente de 41 e 78, para as 

italianas de 33 e 39, para as inglesas de 40 e 89 e, finalmente, 

para as suecas de,__· 12 e 15, num total de 413 instala~oes em 7 3 

paises, se incluirmos os EUA e o JapAo como paises de origem do 

investimento au da venda de tecnologia [30]. 

No pas-guerra, com o mercado em crescimento, as FMN americanas 

continuaram a investir na Europa. A participa~Ao destas empresas no 

bloco produtivo europeu assumiu mesmo propor~oes significativa, em 

especial e, desde cedo, na RFA e no Reine Unido e, mais recentemen-

te, na Belgic a e em Espanha. Na dec ada de 7 0 , acompanhando as 

tendencias mais gerais do IDE, o fluxo de investimento come9ou a 

inverter-sa: a VW investiu nos EUA, onde iniciou a montagem do seu 

modele "Carocha". A RENAULT comprou uma quota maioritaria da 

A.MOTOR CORPORATION e outros produtores de VC (VOLVO, DAIMLER-BENZ) 

compraram pequenas empresas americanas de camioes. Alguns dos 

maiores fornecedores de componentes ( nomeadamente a MICHELIN e a 

BOSCH) investiram igualmente nos EUA. Ao fim de duas decadas de 

afirma~ao da industria europeia, o equilibria competitive entre os 

dois blocos estava em vias de ser estabelecido, tanto no plano 

transtlAntico como noutros mercados. De entao para ca, os guA e o 

Canada sao, cada vez mais, pa.ises de acolhimento do IDE dos grandes 

produtores. Primeiro dos europeus, em seguida dos japoneses. 
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No seguimento do terramoto que, ern 1923, arrasou Tokyo e todo o 

seu sistema de transportes, a FORD instalou uma unidades de rnontagem 

em Yokohama, corn controle de 100% do capital. Ern 1925, a G.MOTORS 

rnontava vef.culos ern Osaka. As duas ernpresas satisfaziarn, entao, 

quase 100% do mercado local, corn recurso a CKD irnportados dos EUA. 

Ern 1929, a produgao con junta das duas ernpresas era de 2 9. 00 0 

unidades, a das ernpresas nacionais de rnenos de 500 e as irnportaqoes 

de CBU de aproxirnadarnente 5.000 vef.culos [31]. 

Fortemente influenciado desde 1930 pelo exercito, o governo 

japones publicou, ern 1936, 1egislagao que, na pratica, inviabilizou 

a produgao das ernpresas estrangeiras, corn recurs a a irnportagao de 

CKD. Dais anos rnais tarde, a produgao estrangeira havia praticarnente 

cessado. Ern resposta, a FORD e a G.MOTORS propuserarn ao governo a 

criagao de 11 joint-ventures 11 corn ernpresas locais, sujeitando-se a 

posigoes rninoritarias. A G.MOTORS e a NISSAN acordararn rnesmo nurna 

solugao ern que esta,· detinha 51% do capital. Propostas de criagao de 

"joint ventures" forarn discutidas pela FORD, por urn lado, a TOYOTA e 

a NISSA.L~, por outro e, rnais tarde, conjuntarnente entre as duas 

ernpresas arnericanas e as duas ernpresas japonesas. Estas ul tirnas 

estavam interessadas no acesso a tecnologia americana e aquelas ern 

perrnanecer no rnercado japones. 0 exercito bloqueou todas as 

iniciativas e as ernpresas arnericanas retirararn-se do Japao ern 1939 

[ 32} • 

No fim da II G.G., a industria autorn6vel japonesa, que havia 

dado prioridade aos VC e, de entre estes, aos jeeps e carnioes para 

usa rnili tar, estava cornpletarnente destruf.da. Em 19 4 5, erarn 

produzidos rnenos de 7.000 vef.culos. 

Demos ja conta, no ponte anterior, do espectacular sucesso da 

industria autorn6vel japonesa a partir. de rneados dos anos 60. Este 

sucesso radicou nurn conjunto de razoes, que se consubstanciararn na 

terceira grande transformagao da industria. Nesta transforrnagao, o 

governo, atraves do MITI, desempenhou urn papel muito importante, 

pelo rnenos ate ao final dos anos 60. 

No pas-guerra, a prioridade continuou a ser dada a produgao de 
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VC. No principia dos anos 50, a produgao de autorn6veis rondava 

apenas as 4. 000 unidades, que erarn colocadas no rnercado interne a 

pre9os nao cornpetitivos. Ern 1952, urn FORD de 4 portae e 8 cilindros 

era vendido no Japao, incluindo despesas de transporte e impostos, 

apenas por mais EUA$167 do que o pequeno Toyopet, e o Austin Ayo 

pelo rnesrno prego do Datsurn [33]. 

Naquele mesrno ano, o MITI considerou a industria autorn6vel como 

prioritaria para o desenvolvirnento do pais e definiu urna estrategia 

de autonornia para o sector. 0 rnercado passou a estar protegido da 

irnporta9ao de CBU, concederarn-se isengoes fiscais e facilidades de 

credito as ernpresas, e perfilhou-se urna rnodalidade de dialogo corn 

as FMN que previligiou a cornpra de tecnologia estrangeira, ern 

detrirnento do IDE [ 34]. Na area das tecnologias Q& produto, 

previligiou-se o dialogo corn as ernpresas europeias (NISSAN/AUSTIN, 

IZUZU/ROOTS, HINO/RENAULT, MITZUBISHI/WILLARS). A TOYOTA prop8s por 

duas vezes a criagao de urna 11 joint-venture 11 corn a FORD, que foi 

rejei tada. No &mbi to das tecnologias ~ produ~ao e das rnodernas 

tecnicas de gestae, os japoneses inspirararn-se, fundarnentalrnente, na 

experi~ncia americana. 

Ao firn de 5 anos, as empresas japonesas dorninavarn todos os 

segrnentos da fileira autorn6vel e produziarn os seus pr6prios 

veiculos. A qualidade do sistema educative e o desenvolvimento 

siderurgico do Japao parecern ter side· deterrninantes na rapidez do 

processo de assirnilagao das tecnologias importadas. Mas, da 

assirnil.iagao destas tecnologias ate a obtengao de vantagens 

cornpetitivas sobre o exterior, decorrerarn quase 15 anos (1950-1965), 

··antes que os EUA, a Europa e outros rnercado tivessem sido inundados 

de veiculos nip6nicos. E o periodo ern que a produgao se destinava a 

procura interna e a industria evolui, ern mercado fechado, na sua 

curva de experi~ncia. 

Se a industria americana se irnp8s pela superioridade da 

tecnologia de produgao, e a europeia pela excel~ncia da tecnologia 

de produto, que dominies restavarn aos japoneses para afi.rrnarern a sua 

forga cornpetitiva? Nao sendo vislurnbraveis, quando da sua entrada 
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em cena, solugoes tecnol6gicas revolucionarias naqueles dois 

domiTiios, restava as empresas japonesas, assimiladas aquelas 

tecnologias, inovar no dominic da organiza~ao da industria. 

Nos EUA e na Europa, a industria convergia para a maturidade 

pelo que, do ponte de vista da competitividade internacional, 

aquelas inovagoes deveriam visar a obten~ao de vantagens competiti

vas pela via dos pregos, particularmente nos segmentos de mercado da 

gama baixa, pelo menos nas primeiras abordagens do mercado 

internacional. As inovagoes reflectiram, tambem, a escassez de 

espago e de materias primas do pais. 

Na perspectiva do modele Fordista da organizagao da produgao, a 

competigao pelos pregos assentava no maximo aproveitamento da 

capacidade produtiva instalada e na explora~ao de economias de 

escala em todos os segmentos da produgao. A norma competitiva era 

definida pela relagao entre DMO e extensao do mercado e, a criagao 
;:.. ~ 

de sobrecapacidades, utilizada como barreira a entrada [35]. Dada a 

grande especificidade dos actives tangiveis e intangiveis por modelo 

produzido, a norma competitiva nao era particularmente diferente da 

de uma empresa multiproduto. 

Urn mercado em crescimento valida aquelas regras de, jogo, e a 

competitividade relativa dos concorrentes decorre do posicionamento 

face ao lider do mercado nacional de origem, que de.fine as normas de 

competigao, num contexte din&mico de langamento de novos modelos. 

A aproximagao do mercado da fase de saturagao reduz os ritmos 

de crescimento da procura, sendo a procura de reposic;ao a mais 

dinamica. Este tipo de procura esta, porem, mais sujeita as 

flutuagoes ciclicas da conjuntura e, perante a rigidez dos aparelhos 

produtivos, os ajustamentos entre a procura e a oferta fazem-se 

atraves das variagoes de stocks de pr.odutcs finais. A constituigao 

de stocks e ainda necessaria para responder as variagoes da procura, 

no quadro das gamas oferecidas pelas empresas. Em empresas 

fortemente integradas, o efeito das variagoes da procura fin~l fazem 

sentir-se em todos os segmentos de produ~ao. 

266 



A abordagern inicial dos rnercados internacionais pela via dos 

pre<;os, levou as ernpresas japonesas a postular que estes nao sao 

fun<;ao dos custos e de urna taxa de mark-up definida a priori , como 

acontece ern situa<;6es oligopolisticas [ p = c( 1+ rn ], mas antes, 

que e o rnercado que os define, sendo o diferencial entre preqos e 

custos L = p - a que fixa a rnargern de lucro. Este juizo 

estrategico sobre a natureza cornpetitiva dos rnercados internacionais 

levou as ernpresas a assurnir a seguinte postura de principia: os 

lucros s6 podern ser obtidos corn contracc;6es de custos e estas, 

dada a tecnologia disponivel, s6 sao obteniveis corn a elirninac;ao dos 

desperdicios pr6prios do processo produtivo de base Fordista [36]. 

Esta nova postura de principia traduziu-se ern inovaq6es 

organizativas tendentes a rnelhorar as articulac;6es entre oferta e 

procura final dos varies segrnentos de rnercado. Por outro, gerou urna 

nova cultura relacional entre grandes construtores, fornecedores e 

ernpresas subcontratadas. No interior das ernpresas rnanifestou-se 

tarnbern no surgirnento de urn novo tipo de relac;oes laborais e forrnas 

de dialogo entre os varies escal6es hierarquicos. 

Urna rnelhor articulac;ao entre rnercado e produc;ao final significa, 

antes de rnais, que se deve produzir o que e encornendado, por 

oposic;ao ao principia de vender o que e produzido. Nesta perspecti

va, o nivel de produc;ao nao e definido ern func;ao da capacidade das 

instalac;oes e das respec~ivas taxas de utilizac;ao, definindo-se 

antes ern func;ao das encornendas ( 3 7]. Ao s isterna Fordista, 

caracterizado pela produc;ao de bens pouco diversificados, por 

grandes lotes e onde os stocks sao urn mal necessaria, veio 

contrapor-se outro, baseado na produc;ao quase sirnultanea de pequenos 

lotes, que visa a anulac;ao dos stocks. A extensao deste obje~tivo 

aos segrnentos de producao a rnontante, significa prograrnar a produc;ao 

e os fornecirnentos, por forma a que, ern cada operac;ao, nao se 

produzarn senao as pec;as e cornponentes necessaries a operac;ao 

seguinte, nurna cadeia sequencial deterrninada pel a procura final. 

Esta inovac;ao ficou conhecida por sistema l<AMBAN ou just-in'-tirne 

que e, na sua ess~ncia, urn modo de regulac;ao dos fluxes de produtos 

interrnedios. 
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0 sucesso desta inovac;:ao exigiu a soluc;:ao previa de alguns 

problemas operacionais: a reduc;:ao do tempo de adaptac;ao dos 

equiparnentos, da frequencia das respectivas avarias, bern como a 

elirninac;:ao dos defeitos de fabrico. 

Produzir ern func;:ao das encornendas por pequenas series exige, ern 

absolute, a rninirnizac;:ao dos tempos de adaptac;:ao dos equiparnentos as 

especificac;:oes tecnicas de cada modelo, pec;:as, cornponentes e 

subsisternas respectivos. A adopc;:ao do sistema SMED (single minute 

exchange die), levou a que, no caso das operac;:oes de estarnpagem, por 

exernplo, o tempo de adaptac;:ao de urn prensa de 1.000 tons. tenha sido 

reduzido de 4h para 2m e 26s. Ap6s a sua adopc;:ao, a paragem de urna 

prensa para rnudanc;:a de rnatrizes era de 9m na TOYOTA, contra 6h nurna 

ernpresas americana e 4h nurna ernpresa sueca [38]. A generalizac;:ao dos 

efeitos do sistema a outras opera;oes perrnitiu reduzir 

progressivarnente a dirnensao dos lotes, aurnentar a flexibilidade dos 

equiparnentos e responder as flutuac;:oes da procura. Entre 1960 e 

1970, as rotac;:oes de stocks passararn de 41 para 63 vezes, contra 8 e 

6 em duas ernpresas arnericanas. Trata-se de inovac;:oes que relevam 

rnenos da correc;:ao de ineficiencias previas associadas a 
produtividade do trabalho, do que de rnelhorias marginais das 

tecnicas e concepc;:oes pre-existentes. 

Outro factor que justifica a criac;:ao de stocks e a instabilida

de da produc;:ao, devida a _a_varias dos equiparnentos e a defeitos de 

fabrico. Neste particular, a resposta consistiu na analise irnediata 

das causas por paragem das maquinas e das linhas de rnontagern, em 

ordem a sua irradicac;:ao. Tarnbem aqui, a rigidez hierarquica do 

ernpresa fordista foi quebrada. 0 controle de qualidade a posteriori, 

feito por pessoal especializado, foi substituido pelo conceito de 

zero defeitos, por ataque imediato as suas causas, com uma 

participac;:ao muito activa dos trabalhadores de base [39]. Primeiro, 

ao estarem autorizados a bloquear o processo produtivo em caso de 

avarias, panes ou defei tos de fabrico; depois, no ambito dos 

cfrculos de gualidade. 

De um sistema complexo de controle na fonte, seguido de 
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autocontrolo do operador e/ou dos equipamentos e de controlos 

consecutivos nas fases seguintes do processo produtivo, resultou 

uma soluc;ao de gualidade total, sem desperdfcios. Esta soluc;ao ~ 

tributaria de uma concepc;ao nao hierarquica da empresa, no interior 

da qual as decisoes quotidianas sao tomadas com larga colabora~ao 

das bases, em si rnesmas dotadas de conhecirnentos, prepara~ao 

profissional e autonomia para poderem participar. 

A par da flexibilidade dos equipamentos, resultante da redu~ao 

dos tempos de adaptac;ao a diferentes produtos, a gestae da mao de 

obra funcionou, igualmente, como factor de flexibilizagao do 

sistema. Esta flexibilizac;ao decorre de um novo modele de relac;oes 

laborais, assente no principia do emprego ~ g ~ e viabilizada 

pela mobilidade de emprego no seio da estrutura conglomeral dos 

gupos em que os grandes construtores se encontram inseridos - os 

KEIRETSU. 

;., . 

No dominic da verticalizac;ao da industria e das relac;oes corn 

fornecedores e empresas subcontractadas, os construtores japoneses 

foram igualmente inovadores. Par oposic;ao as soluc;oes fortemente 

integradas da tradic;ao americana e europeia, adoptaram soluc;oes com 

forte pender de quasi-integrac;ao, mas com intensa coordena~ao 

operacional, no quadro integrador dos KEIRETSU ( 40]. Trata-se de 

outra dimensao da flexibilidade das empresas japonesas. Com efeito, 

as vantagens da integra9ao vertical parecem mais dificilmente 

obteniveis num contexte de grandes flutuagoes e alteragoes dos 

padroes da procura. Dada a natureza de custos irrecuperaveis de 

muitos dos investimentos, e igualmente inibidora da busca de novas 

solugoes, no dominic das tecnologias de produto e processo. 

As relac;oes de subcontractac;ao e fornecimento desenvolvidas 

pelos construtores tradicionais, nao obstante a flexibilidade 

conjuntural que viabilizam , sao vistas pelos japoneses, do ponto 

de vista estrutural, como uma fonte de desvantagens competitivas, ao 

serem desenvol vidas num quadro negocial de fraca coordenac;ao 

estrategica e muito desfavoravel as pequenas e medias empresas. No 

contexte de instabilidade em que se desenvolvem, no longo prazo, 
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inibern a especializaqao das ernpresas e a fertilizaqao cruzada das 

inovaqoes. No curta prazo, dificultarn a troca de inforrnaqao entre as 

partes e a coordenaqao operacional. A diversificaqao e dispersao 

espacial des fornecirnentos refletern a precaridade e a falta de 

confianqa nas relaqoes contractuais, ao rnesrno tempo que operarn como 

mecanisme de concorr~ncia e cornprirnern as rnargens dos fornecedores. 

No case japon~s, os construtores concebern todas as partes e 

cornponentes dos veiculos corn perfeito conhecimento das capacidades e 

necessidades da sua rede de fornecedores. Conhecern os seus parques 

tecnol6gicos, a qualidade da mao de obra, a situaqao financeira. A 

estabilidade de relaqoes perrnite a coordenaqao eficiente ern materia 

de qualidade e prazos de entrega. No dominic da concepqao de novas 

produtos, viabiliza o trabalho de equipa, a especificaqao do seu 

conteudo factorial e das caracteristicas da mao de obra a utilizar, 

e a adopqao de rnedidas de centrale de qualidade. A 

geografica das act,ividades e a reduqao das opqoes de fornecirnento 

facilita ainda rnais a coordenaqao operacional. 

Sao duas as razoes explicativas da especificidade das relaqoes 

de fornecirnento e subcontrataqao no Japao [ 41]: a estrutura 

organizacional e a cornplexidade das relaqoes financeiras entre as 

partes envolvidas. Do ponte de vista organizacional, as ernpresas 

estao estruturadas ern associaqoes de tipo piramidal, no tope das 

quais se encontram os _construtores, seguindo-se, no escalao 

irnediato, os fornecedores de 1° grau e depois os de 2° e 3°. Aos 

construtores cabe a montagern final dos veiculos. Aos fornecedores de 

1° grau, as produqoes standardizadas de grande serie. As produqoes 

em series rnais reduzidas e as operaqoes prelirninares ou posteriores 

as produqoes ern grande escala sao subcontratadas as empresas de 2° 

grau. Ao nivel 3, desenvolvern-se relaqoes de subcontrataqao ern 

cascata, rnais frequentes em periodos de conjuntura alta. 

Os construtores estao no tope de uma, duas ou tr~s associaqoes 

de fornecedores, agrupados ern funqao da sua localizaqao geografica 

ou do tipo de actividade. Estas associaqoes funcionarn como estrutura 

de informaqao, de gestae de relaqoes, de formaqao tecnol6gica, etc •• 
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No plano legal, os associados sao empresas independentes, mas a 

malha de participa~oes financeiras cruzadas minoritarias permite a 

coordena~ao estrategica ao nivel dos grandes grupos financeiros- os 

KEIRETSU- como o grupo MITZUBISHI, SUMITOMO, C.ITOH, MITSUI, etc .. 

Estes grupos possuem, em regra, pequenas participa~oes financeiras 

nas empresas construtoras e fornecedoras de grau 1 que, par sua vez, 

cruzam participa~oes minoritarias entre si e participam no capital 

das empresas dos outros niveis da estrutura piramidal. 

A titulo de exemplo refiramos que a TOYOTA e.sta ligada ao grupo 

MITSUI, a MITSUBISHI MOTORS ao Grupo MITSUBISHI, a MAZDA ao grupo 

SUMITOMO. Nao obstante est a cul tura relacional das empresas 

japonesas visar a competitividade de longo prazo da industria como 

urn todo face aos <inimigos externos>, a medida que descemos nos 

nf.veis hierarquicos da estrutura piramidal, nao deixa de constatar

-se a exist~ncia de dualidades: dimensional, tecnol6gica, financeira 

e social [42]. ~ 
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A chegada das empresas japonesas aos mercados internacionais 

ocorre num perf.odo de fraca protecqao aduaneira dos principais 

mercados, em especial o americana, que foi definido como alvo 

principal (Quadro 13-II.A). A prirneira crise energetica, ao orientar 

as preferencias dos consurnidores para vef.culos da gama baixa, foi 

essencial ao crescirnento das ernpresas e ao aprofundarnento de 

econornias de escala. A cornpeti~ao pelos pre~os tarnbern resultou 
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ouadro 14-II .A 
Penetra9ao Japonesa nos 

Mercados Mundiais \ 

Mercado& 1969 1978 

EUA 1.9 11 
RFA 0.1 3. 5 
R.Unido o.J 10.5 
Fran9a 0.4 1.8 
It alia 0. 1 
CEE(est) 0.9 6.3 
Asia 30 60 
Amer.sul 5 11 
Africa 15 37 
Oceania 14 46 

I Total I 3 13 
l ____ l 

1979 I 
--I 

15.8 I 
5. 4 I 

10.4 I 
2 I 

0. 1 I 
7.2 I 

64 I 
11 I 
35 I 
49 I 

I 
15 I ___ I 

Fonte:JAMA(Japan Aut. Manuf.Association) 

facilitada pel a pratica de tax as salariais mais baixas no Japao, 

relativamente as dos concorrentes. Nos EUA, onde a penetragao 

nip6nica era de 1.9% em 1969, dez anos mais tarde era de 15.8%. Na 

CEE, estes valores evoluiram em igual periodo de 0.9% para 7.2% •. 

Nas outras regi6es~do Globe, as marcas japonesas atingiam taxas de 

penetra~ao ainda mais elevadas. Em 1980, cerca de 4 milh6es de VP 

eram exportados, des quais 2 milh6es para a America do Norte e 1 

milhao para a Europa Ocidental. 

A situa~ao agudizou-se com o segundo cheque petrolifero. A fim 

de protegerem as industrias nacionais, mas num quadro internacional 

pouco prop.icio a proteccionismos explicitos, os governos, directa 
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ou indirectamente, fizeram com os japoneses acordos ~ autolimita~ao 

de exportacoes [43]. Em 1975, o governo do Reina Unido encorajou a 

negociac;;ao de um acordo privado entre os produtores ingleses e 

japoneses, que limitou a importaqaao de VP a 11% do mercado. Este 

valor esta fixado em 3% para a Franqa desde 1977. Nos EUA, em 

1981, o contingente de importac;;oes de VP e VC ligeiros 1.76 

milhoes- sofreu um corte de 7. 7% em relaqao ao ano anterior, 

estabilizou nos dais anos seguintes, para subir ligeiramente em 

1984- 1. 94 milhoes. Depois dos EUA, a RFA obteve o compromisso 

informal de que as marcas japonesas reduziriam a taxa de crescimento 

Graf ico 7- I I. A 
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da sua quota de mercado. Id~nticos compromissos foram estabelecidos 

com a Belgica, P.Baixos e· Buecia. Em meados de 1983, a protecc;;ao 

europeia foi assumida pel a CEE, que fixou a penetragao das marc as 

japonesas ao nivel de 1982: 9% Na Italia, desde 1962 que o 

contingente importado de veiculos japoneses foi fixado em 2. 400 

unidades/ano. 

A progressao das unidades de produc;;ao deslocalizada e 

igualmente not6ria. Em 1965 as marcas· japonesa eram montadas em 20 

paises, num total de 40 implantac;;oes. Em 1979, estes valores haviam 

evoluido para 43 e 127 respectivamente. Tal como aconteceu noutras 

industrias( ver Parte I.A), as primeiras areas de localizagao foram 

a Asia a Oceania e a Africa. 0 novo proteccionismo europeu e 

americana, sob a pressao dos governos e dos sindicados locais, 
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conduziu a investimentos defensives das empresas japoneRas, 

protagonizados de forma aut6noma ou no quadro de uma cooperac;ao 

competitiva com as grandes produtores. 

A decada de 80 e de reestruturaqao e de reconfiguraqao dos 

grandes equilibrios da industrial a esc ala mundial, rompidos pel a 

emerg~ncia das FMN nip6nicas. Par um lado, visa-se a recuperaqao do 

lsg competitive em relaqao ao Japao, adoptando alguns dos aspectos 

inovadores do seu modele organizacional, por outre, a concepqao e 

produqao de novas modelos, e a adopqao de novas tecnologias de 
, 

processo. E a busca generalizada da flexibilizaqao pela via tecno-

Grafico 8-II.A 
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16gica, iniciada pelos japoneses pela via organizativa. Trata-se, 

igualmente, de uma adaptac;ao das gamas a clientelas cada vez mais 

exigentes e diferenciadas, e a enquadramentos regulamentares rnais 

rigidos ern materia de seguranqa, poluic;ao e consume de energia , num 

esforc;o sem paralelo de prornoc;ao da procura pela via do envelheci

mento precoce dos parques. 

2.2 - Novos Actores e Ondas de Internacionalizac;ao 

Na Parte I.A analisarnos, no plano empirico, a evolucrao do 

fen6meno mul tinacional ern geral, enquanto extensao geografica em 

terceiros paises, das actividades produtivas das empresas. Com base 

em informacrao disponivel fluxes e stocks de IDE e amostra de 

filiais - evidenciamos dais aspectos centrais: origem e evolucrao dos 

principais protagonistas do fen6meno multinacional e localizacrao das 

actividades produtivas externas das FMN. 

Resultou da analise a constatac;ao de que os protogonistas se 

sucederam no tempo, em ondas que, originadas em diferentes regioes 

do globo aquelas que em determinado memento foram estando no 

centro do desenvolvimento capitalista convergiram para a 

edificac;ao da Economia Mundial. 

Fez-se notar, ainda, que o envolvimento externo das empresas nao 

se esgota na criac;ao/ aquisic;ao de filiais no estrange ire. As FMN 

t@m ao seu alcance e exercitam 6utras formas de envolvimento 

externo: exportac;oes, venda de licenc;as e outras modalidades de 

envolvimento contractual (cooperac;ao, fornecimento e subcontratac;ao 

internacionais, etc.). A internacionalizac;ao das empresas deve, por 

isso, ser entendida numa amplitude mais lata do que a tradicional

mente considerada, isto e, como o resultado de todas as formas de 

envolvimento externo, embora o IDE continue a ser o vector que 

permite diferenciar a firma uninacional da FMN. 

Na fixac;ao dos termos interpretativos do fen6meno, adoptou-se 

uma perpectiva hist6rica. As varias formulac;oes te6ricas foram 

apresentados pela ordem temporal em que emergiram na literatura. 

Constatou-se que a evoluc;ao te6rica tende a captar a din&mica 
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evolutiva do proprio fen6meno multinacional, nomeadamente ao n1vel 

da especificidade dos protagonistas. Converge-sa para uma teoria 

global, ainda em construqao, que visa, a partir de todas as 

contribuiq6es te6ricas, interpretar as diferentes formas de 

envolvimento externo das empresas e o trade-off existente entre 

elas. 

Com excepqao do per1odo que se estende ate a I G.G., durante o 

qual os paises europeus for am os principais protagonistas e, ao 

qual, no plano te6rico, corresponde a tese da abund!ncia relatiya 

dQ capital, constata-se que existe um paralelismo entre a evoluqao 

do fen6meno multinacional em geral e a internacionalizaqao da 

industria autom6vel, em particular. E isto, tanto ao n1vel temporal 

como dos principais protagonistas. Ate aos anos 60, foram as FMN 

americanas que lideram o processo de internacionalizaqao. Seguiram

se, depois, as FMN europeias. Nos anos 7 0 emergiram as FMN 

j aponesas. Mais recentemente, como j a houve oportunidade de 

referir, tambem nos NPI, ao n.i.vel da industria autom6vel, algumas 

empresas ensaiam os primeiros passes na conquista de terceiros 

mercados. 

0 paralelismo resulta, por um lado, da natureza da industria e 

das suas caracter.i.sticas estruturais, por outre, do papel por ela 

desempenhado na estruturaqao e desenvolvimento das economias dos 

paises protagonistas. 

Do ponte de vista estrutural a industria e, como vimos e desde 

ha muito, urn oligop6lio diferenciado, povoado de grandes empresas 

dotadas de poder de mercado. Tecnologicamente intensiva e tributaria 

de elevados niveis de economias de escala, caracteriza-se pela 

exist~ncia de elevadas barreiras a entrada. Como industria 

industrializante, ajudou a estruturar e a dinamizar as economias das 

regioes e paises que, ao longo do Seculo XX, se transformaram no 

epicentro do desenvol vimento capi talista e, ness a qualidade, 

emitiram ondas que irradiaram efeitos sobre as outras regioes do 

globe. 

Vimos ja como as condiqoes tecnol6gicas e as normas competitivas 
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da industria exigem urn grande mercado, com forte potencial de 

crescimento, que viabilize o aproveitamento das economias de escala. 

Sem excep~ao, todos os grandes produtores evoluiram, na sua curva de 

experi~ncia, suportados nos respectivos mercados internes, mas 

tambem, sem excep~ao, pouco tempo depois come~aram a servir 

terceiros mercados. 

Demos conta, em 2.1.1 e 2.1.2, das grandes transformag5es 

operadas desde OS prim6rdios ate a fase de maturidade da industria. 

0 protagonismo destas transforma~5es resultou da conflu~ncia do 

processo inovativo da industria com as condi~5es locacionais dos 

paises ou regi6es onde emergiu, conferindo aos seus actores, 

enquanto paises e empresas, vantagens competitivas diferenciadas 

sabre os concorrente. Analisamos o tipo e a natureza dessas 

vantagens. Afloramos a sua importcincia e o impacto na competi~ao 

internacional e na reconfigura~ao da industria a escala mundial. 

Da caracterizagao estatica da industria, resulta evidente a 

propensao potencial a sua internacionaliza~ao. Os testes empiricos 

de algumas hip6teses te6ricas relativas as determinantes das formas 

de envolvimento externo das empresas e do trade-off existente entre 

elas serao tratados de forma sistematica no ponte 4. Preocupemo-nos, 

de imediato com as formas de envolvimento. 

2.2.1 - Formas de Envolvimento 

2.2.1.1 - 0 Periodo Entre as Duas Guerras 

Remontam a 1902 as primeiras manifesta~5es de deslocaliza~ao 

internalizada da produgao na industria autom6vel: a DAIMLER, de 

nacionalidade alema, criou 

100%. A empresa foi, porem, 

I na Austria, uma filial financiada a 

mais activa no dominic da venda de 

licengas. Em 1891, as empresas francesas PANHARD e LEVASSON 

adquiriram patentes de produgao de veiculos da marca DAIMLER, o 

mesmo acontecendo no Reino Unido, onde FREDERICK SIMMS, em 1890, 

comprou a DAIMLER todos os direi tos para produgao local e nas 

col6nias inglesas, a excepgao do.canada. A DAIMLER MOTOR COMPANY de 

N.York produzia tambem veiculos de marca MERCEDES, sob patente da 
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DAIMLER, comprada ern 1904. 

Viaturas da rnarca FIAT eram igualrnente produzidas em Viena 

(1907),N.York (1909), e na Russia (1912). Ern 1916, a empresa 

americana FIAT MOTOR COMPANY foi cornprada pela FIAT, que a revendeu 

ern 1918 a outra ernpresa americana da industria autorn6vel. Urna 

empresa anglo-francesa, a CLEMENT/TALBOT produzia, em 1903, 

autom6veis de ambos os lades do canal. A RENAULT afirrna ter criado 
I 

uma unidade de rnontagem na RUSSIA ainda antes da Revoluqao [44]. 

Em 1904, urn ano ap6s a sua forrnaqao por iniciativa de urn 

construtor de vagons de carninho de ferro, nasceu a primeira filial 

da FORD a FORD COMPANY of CANADA. Montava ve.f.culos corn 

incorporagao local de alguns cornponentes. A empresa americana 

controlava 51% do capital da filial, apenas contra ced€mcia, ao 

parceiro canadiano, de patentes de fabrico e assist~ncia tecnica. A 

criaqao da filial envolveu a partilha do rnercado. As duas empresas 

comprometeram-se a nao fazer exportaqoes rec.f.procas, sendo a filial 

canadiana autorizada a exportar para o Imperio Britanico, com 

excepgao da Inglaterra e Irlanda. A iniciativa foi urn sucesso e 

autofinanciou o seu crescimento. Sern capital inicial, a FORD teve 

acesso a urn grande rnercado, protegido corn tarifas de 35% sabre o 

valor dos veiculos e, indirectarnente, aos rnercados do Imperio 

Britanico, rnenos protegidos das exportagoes canadianas [45). 

Ate a I G.G., as empresas arnericanas servirarn terceiros rnercados 

basicamente pela via das exportagoes. Era tempo de livre comercio, 

sem grandes protecgoes aduaneiras, nomeadarnente na Europa, onde se 

localizavarn os principais rnercados. Apesar dis so, sob pres sao do 

responsavel pela sua filial comercial no Reina Unido, a FORD criou, 

ern 1911, em Manchester, uma unidade de rnontagern de CKD. A decisao 

do investimento assentou, segundo ~AXCY [ 4 6 J em tr~s razoes: 

economia de transportee, vantagens fiscais associadas a produgao 

local, afirmagao da reputagao local da FORD. Dais anos rnais tarde, 

a FORD era ja o primeiro produtor ingl~s, ao produzir 7.310 unidades 

de urn replica do FORD T. Tal como no Canada, a filial inglesa foi 

criada sem que a casa-rnae tivesse transferido urn s6 d6lar. A sua 
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participa~ao maioritaria no capital da filial fez-se contra ced@ncia 

de "know-how", patentes e assist@ncia tecnica. Os lucros locais 

financiaram o investimento e o crescimento da empresa. 

Em plena guerra, a Inglaterra elevou as tarifas aduaneiras para 

33,3% e reduziu substancialmente a importa~ao de pe~as e componentes 

dos EUA. 0 FORD T passou a ser feito quase completamente no pais. 

A pedido do governo franc@s, em 1913, a FORD criou a sua segunda 

filial europeia, que montava CKD vindos do Reina Unido. 

A guerra trouxe consigo o proteccionismo, ligeiramente travado 

em seguida, mas agravado pel a depressao e prolongado com a 

deflagra~ao da II G.G. Foram 30 anos pouco propicios ao comercio em 

geral e ao do autom6vel em particular. Em ordem a preserva~ao dos. 

mercados conquistados pela via das exporta~oes, as empresas 

americanas procedem a investimento defensives. Foi o periodo de 

emerg@ncia das FMN americanas. As empresas europeias permaneram nas 
;., . 

suas letargias domesticas, sendo apenas de real~ar a criaqao de 

algumas filiais, para montagem, nos paises vizinhos. 

Par raz6es de pr6ximidade geografica e conhecimento do mercado, 

o primeiro movimento das empresas americas foi para o Canada. 

Mesmo antes do fim da I G.G., a seguir a FORD, muitos dos produtores 

americanos (a epoca subsistiam ainda muitas pequenas empresas), 

instalaram-se no pais vizinho, comprando empresas locais. No fim da 

guerra, 9 7% da produ~ao -canadiana era realizada par empresas 

americanas. 

Em 1918 foi criada a G.MOTORS of CANADA, Ltd., par compra e 

fusao de empresas locais. A MAXWELL CHALNERS MOTOR CO!<lPANY of 

CANADA, Ltd. passou a filial da CHRYSLER quando esta, em 1925, 

comprou os actives da MAXWELL MOTOR CORPORATION . De igual modo, 

quando a A.MOTORS CORPORATION foi criada em 1945, passou a FMN ao 

adquirir os actives canadianos da HUDSON e da NASH-KELVINATUR. 

A experi@ncia desenvol vida pel a FORD e pel a G. MOTORS, com a 

cria~ao e a gestae das respectivas redes de filiais nos EUA, 

revelou-se de grande utilidade na abordagem de terceiros mercados e 
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no sucesso da conduc;:ao de neg6cios espacialrnente disperses. As 

representac;:oes cornerciais no estrangeiro passararn a ser filiais de 

rnontagern, quando os rnercados crescerarn significativarnente e 

resul tava rnais bar a to rnontar os ve1culos localrnente, poupando ern 

custos de transports e no diferencial de custos aduaneiros aplicados 

a CBU e a CKD. A FORD-ARGENTINA foi criada ern 1916 e a FORD-BRASIL 

ern 1917. Pouco depois, a G. MOTORS instalou-se tarnbern nestes do is 

paises [47]. No in1cio des anos 20, a FORD tinha filiais em todos 

os continentes nurn total de cerca de 20 pa1ses. 

Corn excepc;ao das filiais inglesa e irlandesa, as taxas de 

incorporac;:ao erarn reduzidas, dependendo a decisao de incorporac;:ao 

deste ou daquele cornponente, da cornparac;:ao rigorosa des custos entre 

a produc;ao local e a produc;ao americana, acrescida de transportes, 

seguros e impastos aduaneiros. Ern 1923, os actives da ernpresa no 

estrangeiro erarn da ordern des 50 rnilhoes de d6lares, corn exclusao 

dos canadianos e, ta.l como no Canada e Inglaterra, forarn adquiridos 

sern que unico d6lar tivesse sa1do des EUA. 0 sucesso das iniciati

vas tarnbern perrnitiu o crescirnento das unidades corn autofinancia

rnento [ 48]. 

Na esteira da FORD, a G.MOTORS, entre 1923 e 1930, criou 22 

unidades de rnontagern ern 18 paises. Tal como o adversario, preferiu 

o IDE a venda de licenc;as e, no ambito do IDE, o controlo a 100%. A 

criac;ao de filiais revelav~-se rnais eficaz na adaptac;ao dos produtos 

as condic;:oes locais -interiores, acess6rios, etc.-, no financiarnen

to, controlo e expansao das redes de distribuic;ao e servic;os 

associados. Urna diferenc;a notavel entre as duas empresas reside no 

facto da G. MOTORS, que se comportou como urn seguidor da FORD em 

muitos rnercados, ter optado pela aquisic;ao de empresas ja estabele

cidas, enquanto a FORD optou pela criac;ao de unidades de raiz. o 
crescimento externo e a forma mais expedi ta de implantac;:ao nos 

mercados, norneadamente por utilizac;ao imediata de unidades 

instaladas e respectivas redes de distribuic;ao, bern como pela 

associac;ao a marcas ja consagradas. 

Ap6s a formac;ao(1925), a CHRYSLER concentrou os seus recursos 
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na Europa, criando uma filial em Berlim (1927), pouco depois da FORD 

e da G.MOTORS ai se terem implantado. Ern 1928, adquiriu a DODGE 

(EUA) e, por arrastamento, a sua filial em Londres. Nas vesperas 

da II G. G., apos se haver retirado de Berlirn, a terceira maior 

empresa americana possuia duas filiais de rnontagern no Canada, uma na 

Belgica e outra no Reina Unido. A menor dimensao, escassez de 

recursos e a sua aplica~ao prioritaria na America do Norte e Europa, 

influenciaram a op~ao da empresa, noutros rnercados, pela ced~ncia 

contratual de tecnologia, exportando CKD dos EUA. 

0 refor~o do proteccionismo europeu nos anos 20 e a 

discrimina~ao fiscal contra os modelos americanos incentivaram as 

ernpresas arnericanas a consolidar as suas posi~oes europeias. 

Adaptaram os produto aos padroes de consume local e elevararn as 

taxas de integra~a6. 

Corn a fabrica de Daghenam, dotada de urna capacidade de 200.000 
-· 

unidades/ano , a FORD visou abastecer todo o continente europeu ern 

CBU ou CKD. A entrada ern funcionarnento desta nova unidade em plena 

depressao e o insucesso relative dos modelos A e AF, criararn 

dificuldades a empresa. Pela prirneira vez, ern 1931, foi transferido 

capital para a Europa, para subscri~ao de 1.200.000 ac~oes emitidas 

para financiar a nova fabrica. 

Na Alernanha, a eleva~ao das tarifas levou a transfer~ncia das 

instala~oes para Colonia,- ·onde a rnontagern se fazia corn urna maior 

integra~ao de pe~as e cornponentes do que em Berlirn. Apes o 

lan~arnento do modele J (1932), para ser produzido exclusivarnente no 

Reina Unido, Colonia rei vindicou tarnbern a sua produ~ao. Corn a 

subida dos nazis ao poder, a filial alerna passou, tambern, a produzir 

totalrnente os veiculos na Alernanha. 

Ern Fran~a, o protecionisrno reflectiu-se na rnudan~a de 

instala~oes para Paris (1925) onde, alem da montagern, a FORD passou 

a produzir tarnbern algumas pe~as e cornponentes, vindo o restante de 

Daghenarn. Em 1934, ·a FORD-EUA decidiu-se pela produ~ao integrada de 

veiculos em Fran~a, ao aumentar as suas instala~oes, e ao participar 

em 60% do capital de urna nova ernpresa - a MATFORD - urna "joint-
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-venture" corn urn produtor local. A iniciativa foi urn insucesso mas, 

em 1938, a FORD-FRAN<;A aprovou a construqao de uma fAbrica em 

Poissy-la-Seine, onde seriarn produzidos dais rnodelos. 0 deflagrar da 

guerra impediu a concretizaqao da iniciativa. 

Com a aquisiqao da VAUXHALL no Reina Unido (1925) e da OPEL, a 

rnaior ernpresa autorn6vel da Alernanha (1929), as actividades da 

G.MOTORS na Europa evoluirarn tambern no sentido de uma grande 

independ~ncia em relaqao aos EUA, em materia de fornecimento de 

peqas e componentes. 

Entre as duas guerras, a Australia era outro dos paises, 

conjuntamente com os EUA, Canada e pafses produtores europeus, a 

montar vefculos com uma taxa significativa de incorporaqao nacional. 
, . 

Anteriormente a 1925, a FORD-CANADA t~nha distribuidores locais em 

todos os Estados da Australia, cada urn deles procedendo a operaqoes 

de rnontagem, com diferentes tipos de carroqarias. A criaqao da FORD-
, 

-AUSTRALIA permitiu a racionalizagao da produgao de carrogarias e o 

control a das mill tiplas unidades de rnontagern. Ate en tao, as 

carroqarias eram fabricadas e fornecidas pela empresa HOLDEN, 

comprada em 1931 pela G.MOTORS. 

Com a escassez de d6lares e a desvalorizaqao da libra australia

na, o Governo criou as empresas americanas fortes dificuldades na 

importaqao de motores e -chassis e no repatriamento dos lucros [ 49]. 

Estas restrigoes incentivaram o investimento na industria de 

componentes. 

A agressividade das empresas europeias foi menos not6ria e, 

algumas das iniciativas de produgao externa nao tiveram sucesso. 

Tal como aconteceu no caso das empresas americanas em relaqao ao 

Canada, as primeiras iniciativas de deslocalizagao da produgao 

fizeram-se na Europa[50]. Trata-se de mercados fisica e 

psicologicamente mais pr6ximos. A unica excepqao foi a ROLLS ROYCE 

que criou, em 1919, a sua primeira unidade de montagem nos EUA. 

Fechou 12 anos depois, ap6s alienagao do capital da filial (75%) a 

urn produtor local, por impossibilidade de competigao com os modelos 

americanos. 
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0 rnodelo Seven da AUSTIN MOTOR COMPANY era produzido sob 

licen~a ern Fran~a e na Alernanha e, rnais tarde, no Japao e nos EUA. 

Os actives da firma francesa JEAN BOLLE forarn adquiridos pela MORRIS 

ern 1924. A iniciativa falhou e a fabrica foi vendida ern 19 31. A 

irnpossibilidade de integrac;:ao das duas unidades parece ter sido a 

principal razao. Mesrno nas col6nias do Imperio, onde os produtores 

ingleses forarn concorrenciados pelas exportac;:oes canadianas e 

posteriorrnente pelas filiais da FORD e da G.MOTORS, nao se verificou 

~~a deslocalizac;:ao significativa da produc;:ao, par parte das ernpresas 

inglesas. 

A CITROEN e a RENAULT criararn unidades de rnontagern na Belgica 

no inicio dos anos 20 e, no Reina Unido, nos anos 30. Razoes 

tar if arias estao na base da decisao. Na Belgica, favorecia-se a 

irnporta~ao de CKD. No Reina Unido, as tarifas sabre autorn6veis 

rnontados ou desrnontados erarn iguais ( 33,3%), razao pela qual a 

produc;:ao inglesa er~-feita corn algurna integrac;:ao local. 

A FIAT, ausente do Reina Unido, adquiriu urna fabrica da NSU na 

Alernanha (1930), que passou a charnar-se FIAT-ALEMA e produziu 

veiculos da rnarca FIAT ate 1973. Na Franc;:a, ern 1932, adquiriu urna 

participac;:ao rninoritaria na FIAT-FRANCESA, que produzia, ate entao, 

os veiculos da rnarca, sob licen~a. Ern 1934, adoptou a designac;:ao 

SIMCA, cornprada nos anos 60 pela CHRYSLER. A FIAT-AUSTRIA continuou 

a produzir, sob licenc;:a, veiculos da marc a italiana ate rneados dos 

anos 20. Na Pol6nia, entre 1932 e 1939 urna ernpresa local produzia 

veiculos FIAT com tecnologia italiana. 

No firn da II G.G., par parte das ernpresas europeias, dignos de 

nota, restavarn os investirnentos feitos na Belgica. As participac;:oes 

minoritarias forarn abandonadas, originando o fecho das unidades ou a 

sua alienac;:ao a ernpresas locais. 56 a ~ORD, a G.MOTORS e a CHRYSLER 

podia ser atribuido o estatuto de FMN. Mesmo a CHRYSLER, a data, 

dispunha apenas de 3 filiais - Canada, Reina Unido e Belgica • Nos 

restantes paises onde as suas rnarcas erarn rnontadas, 

venda de licenc;:as de produc;:ao a empresas locais, 

recurs as [51 J. 
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Com excepc;:ao da criac;:ao da filial da FORD no Reino Unido ern 

1914, estes movimentos de deslocalizac;:ao internalizada ou externali

zada da produc;:ao foram a resposta a medidas protecionistas que 

dificultaram. o abastecimento des mercados atraves de exportac;:oes. No 

Japao, a protecc;:ao da industria local assumiu, mesmo, formas de 

proibic;:ao de qualquer tipo de presenc;:a de produtos estrangeiros. Na 

Italia, a FORD nao foi autorizada a expandir as suas capacidades 

Quadro 15-II.A 
Produ~ao/Montagem no Exterior 

e Exporta~oes Americanas 

------------------------------· 
Produ~ao/ Produ~ao de I Exporta~ao de Motores 
Montagem VP e VC I Partee e Componentes 

de VP 1938 I p/Montagem de VP e vc 
(1000un) I (1000 d6lares ) 

I I 1926 19 2 7 I FORO G.M(•) I 1925 1926 1927 

1----------------------
I canada I I 68 56 I 
I Austria I I I 219.6 232.3 39 6 .l 

I Belgica I 12387 10063 I I 
I Dinamarcai 28790 25835 I I 
I Fran~a I I a I 5261.2 1767.2 814.8 
I Alemanha I >-4103 14584 I 37 140 I 71.7 279.9 3021.1 
I R.Unido I 7185 12369 I 77 60 I 1244.3 1206.5 1548.7 

I Argentina! 32 270 30046 I I 4651.1 3921.4 493.5 
I Brasil I 22204 20418 I I 4025.7 1314.3 330.6 
I Mexico I I I 404.4 188.2 503.6 
I Japao I 16212 42224 I I 714. 6 1182.4 3452.8 
I Australia I 2712 11746 I I 
I U.A.Sul I 5494 9165 I 
I O.Paises I 16818 22046 I I 9684.6 6666 .a 1484.2 
1--------------
I Total 1148174 198516 I 190 256 126277.5 16769.1 12045.2 
I %Pro.tot.l I 23.2 19. 6 I 
l ______ l I __ I 

Fonte:-FOREMAN-PECK,J.(1986),pp.146 Nota:-(•)-Vendas 
-MAXCY.Gt1981),pp.87 

produtivas e a CITROEN per imposic;:ao de tarifas proibitivas a 
irnportac;:oes de CKD ( 1939), deixou de fazer operac;:oes de montagem. ·· 

Em Franc;:a, onde a FORD entrou a convite do Governo, a G.MOTORS nao 

foi autorizada a aquisic;:ao de 1/2 do capital da CITROEN ( 191.9·). 

A opc;:ao por venda de licenc;:as verificou-se, per regra, nos 

paises onde, pela reduzida dimensao d? mercado e poucas espectativas 

de c~escirnento, nao era atractivo o IDE. Trata-se de opc;:oes que 

valorizam, sobretudo, o esforc;:o de vendas de CKD. 

No case das empresas americanas o IDE fez-se, prefer~ncialmente, 

num quadro de participac;:ao maioritaria, quase sernpre a 100%. Em 

1927, cerca de 200.000 viaturas de tipo americana eram produzidas no 
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estrangeiro (52]. Em 1938, a produqao de VP e VC no exterior, em 

relaqao ao total, era de 23,2% e 19,2%, respectivamente para a FORD 

e para a G.MOTORS, considerando apenas as unidades cujo grau de 

integraqao permite classificar a produqao como local (53]. No mesrno 

ano, as exportaq6es americanas eram apenas de 9,5% da produqao 

nacional. 

2.2.1.2 - o Boom do P6s-Guerra 

Nos anos 30, assistiu-se a urn declineo da produqao e do comercio 

rnundial. Esta queda acentuou-se ao longo do periodo da guerra, 

durante o qual as principais ernpresas localizadas na Europa se 

dedicaram, quase em exclusive, a produqao militar. A FORD e a 

G.MOTORS serviram, rnesmo , os dois lados da guerra, em funqao do 

alinhamento dos paises em que estavam implantadas as suas filiais. 

A partir dos anos 50, a internacionalizaqao da industria teve 
~. 

novas desenvolvimentos que refletiram, no plano ~ produgao, a 

ernerg~ncia das empresas europeias como produtores de rnassas, a que 

se juntaram, rnais tarde, as ernpresas japonesas; no plano QQ comercio 

internacional, os rnovimentos de liberalizaqao nos quadros do GATT, 

CEE e EFTA; no plano QQ ~ g gg venda Qg licengas, as politicas de 

industrializaqao de tipo substituiqao de importaq6es implantadas ern 

rnuitos paises e, no ambito das quais, a industria autorn6vel teve urn 

papel central, pela sua natureza industrializante. 

As expectativas de crescimento do mercado europeu no quadro da 

reconstruqao, seguidas de novas oportunidades de comercio abertas 

com a criaqao da CEE, levaram as empresas americanas a reforqar as 

suas posiq6es na Europa. A escassez de d6lares, a perda de 

competi ti vi dade dos rnodelos produzidos nos EUA, a emergencia das 

empresas europeias como produtores de. massas e a evoluqao desfavora

vel dos salaries reais no pais de origem, faziam do IDE uma via mais 

expedita de concorrencia na Europa do que as exportaq6es, apesar da 

reduqao substancial das tarifas aduaneiras [54]. 

A FORD e a G. MOTORS expandiram as suas capacidades no Reina 

Unido, na RFA e criaram capacidades adicionais na Belgica, pais 
.,._·•. 
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dotado de uma boa localizagao, com ligagoes faceis a Europa e onde 

foi desenvolvida uma politica concertada de atracgao do IDE [55]. No 

conjunto e em partes iguais, as duas empresas americanas, a 

primeira em 1964 e a segunda em 1967, instalaram, naquele pais, 

unidades de montagern com capaciade de 600.000 vef.culos/ano, 

integradas com as outras unidades europeias. 

Ate 1973, estirna-se que a CHRYSLER investiu na Europa cerca de 

350 milhoes de d6lares, rnotivada pela necessidade, real ou ficticia, 

de responder as iniciativas dos dois rivais arnericanos. Em Franga, 

depois de haver adquirido os 15% de capital da FORD na SIMCA (1958), 

comprou a participagao da FIAT, passando a ter, ern 1963, 63% do 

capital. Ern 1972, a SIMCA tinha apenas capital da CHRYSLER. Na Reino 

Unido, depois da absorgao da SINGER pela ROOTS, a CHRYSLER adquiriu, 

a segunda, 30% das acgoes corn direito a voto e 50% do lote das que 

nao detinharn esse direito (1963). Onze anos mais tarde, passou a 

deter o controlo a 100% do capital da filial inglesa. Na Espanha, 

adquiriu a BARREIROS (77% do capital) a urn produtor local de VC. 

A par do aurnento de capacidade, a estrategia da FORD na Europa 

evoluiu para urna maier coordenagao e integragao das suas filiais. No 

plano organizacional, esta estrategia conduziu a forrnagao da FORD

-EUROPA(1967), com sede em Londres. No plano cornercial, a 

consideragao da Europa como urn unico mercado. No dominic da 

produgao, a europeizagao da sua garna de produtos e a integragao das 

operagoes produtivas [56]. 

Antes da criagao da FORD-EUROPA, as actividades internacionais 

da FMN erarn coordenadas por urna divisao internacional, corn sede ern 

N.York desde 1946. Esta estrutura organizacional previligiava, a 

partir da casa-mae, a coordenagao das actividades das filiais, 

actuando, cada urna del as, corn grande autonornia ern relagao as 

restantes. Condigao prirneira do sucesso da estrategia de coordenagao 

pela nova estrutura organizacional, foi o previa controlo rnaiorita

rio, ou a 100%, das principais filiais europeias, financiado, em 

grande . parte I pelos lucros nao distribuidos da FORD-Reino Unido I 

obtidos durante a guerra. Ao comprar a GUERNSAY HOLDING COMPANY 

286 



(Reina Unido), que detinha a rnaioria das ac~oes da FORD na Europa, 

aumentou a participa~ao no capital da FORD-Reino Unido, que passou a 

100% ern 1960 [57]. Em cadeia, passou a deter 100% do capital da 
I I 

FORD-ITALIA, 57% do da FORD-BELGICA e 60%, 77% e 60% nas filiais da 

Dinamarca, Fran~a e Espanha, respectivamente. Do controlo da FORD

DINAMARCA, resultou igualmente o controlo das filiais Sueca e 

Finlandesa e a partir da FORD-ESPANHA, o controlo da FORD-PORTUGAL. 

No inicio dos anos so, a FORD cedeu as ac~oes da FORD-FRAN~A a 
SIMCA, contra 15.2% do capital da empresa francesa. A deten~ao pela 

FIAT de uma parte significativa do capital da SIMCA, facto nao 

conhecido do dominic publico, nao lhe permitiu o controlo maiorita

rio, acabando por vender as suas ac~oes a CHRYSLER par 17 milhoes de 

d6lares em 1958, quando esta pretendeu expandir-se na Europa. A 

consolida~ao da sua posi~ao no Reina Unido passou, tambem, pela 

compra da BRIGGS 'BODIES em 1953. 

Mais recentemente, o lan~amento do modele Ford-Fiesta levou a 
cria~ao de novas capacidades em Espanha, o rnercado mais dinamico do 

Sul da Europa, tendo sido implantadas uma fabrica de motores e uma 

linha de montagem. Esta iniciativa consagrou o sucesso da estrategia 

de integra~ao das principais filiais europeias [58]. 

A G.MOTORS pretendeu evoluir no rnesmo sentido. Contudo, todas as 

suas filiais no estrangeiro continuaram dependentes da divisao 

internacional, criada em N.York entre as duas guerras [59]. 

Na Europa, a estrategia da CHRYSLER foi mal sucedida . Em 1978, 

em plena crise da industria, vendeu todas as instala~oes a PEUGEOT

-CITROEN, a fim de obter fundos para financiar a sua reestrutura~ao 

nos EUA ( 6 0 ] . 

Em consequ~cia do "American Chall~ng" e da concorr~ncia aberta 

com a cria~ao da CEE, assistiu-se a urn movimento de tomadas de 

participa~oes, fusees e a tentativas de cria~ao de uma grande 

empresa a _escala europeia [61]. Foi no Reina Unido que o movimento 

de concentra9ao de empresas rnais se fez sentir. Em 1952, a AUSTIN e 

a MORRIS fundiram-se e deram origem a BMC, que adquiriu a JAGUAR em 
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1966. A LEYLAND cornprou a STANDART-TRIUMPH ern 1961 e a ROVER ern 

1967. Sob pres sao do governo, par fusao entre a BMC e a LEYLAND, 

forrnou-se 1 no ana seguinte, a BLMC, nacionalizada ern 1975 1 para 

evitar a bancarrota. 

Ern Italia, a FIAT cornprou a FERRARI, tornou o controlo da 
" AUTOBIANCHI ( 1963) e da LANCIA ( 1979) 1 neste ultimo casal para 

evitar a sua aquisi~ao pela FORD. A BLMC comprou a INOCENTI em 1972, 

que revendeu tr~s anos depois. Na RFA, a DAIMLER-BENZ ( 1958) 

adquiriu uma participa~ao rninoritaria na AUTO-UNION. Nos anos 60, os 

tr~s rnaiores bancos alernaes irnpedirarn a compra da DAIMLER-BENZ pela 

G. MOTORS. A VOLKSWAGEM adquiriu a AUTO-UNION, ern vias de ser 

controlada pela CHRYSLER. Em 1967, a BMW adquiriu a GLAS e dais 

anos rnais tarde 1 a VOLKSWAGEM cornprou a NSU 1 antecipando-se a sua 

compra pela HONDA ou pela FIAT. Oa fusao da WANKEL - lli~a empresa de 

motores com participa~ao nos capitais da NSU - corn a AUTO-UNION, 

resultou a AUDI-NSU; cornprada posteriormente pela VOLKSWAGEM. 

Em Fran9a, o governo gorou as iniciativas da FORD e da G.MOTORSI 

para criarern unidades de rnontagern em Straus bourg. A FIAT nao 

conseguiu o controlo da CITROEN, par lhe ter sido impedida a 

participa9ao no capital da MICHELIN 1 o rnair accionista da ernpresa 

frances a. Em 197 4, os poderes public as encorajararn a PEUGEOT a 

cornprar a CITROEN, cuja filial de VC 1 a BERLIET 1 foi tornada pela 

RENAULT. No fim da decad~ .de 70, a RENAULT adquiriu 20% do capital 

da VOLVO. A IVECO, formada em 1974 pela MAGIRUS-DEUTZ, a FIAT e a 

FIAT-UNIC 1 passou ao controlo da FIAT em 1979 1 corn 100% do capital. 

Os nacionalisrnos franc~s e alemao inviabilizararn as iniciativas 

da FIAT tendentes a cria9ao de uma grande empresa de VP e integrada 

a esc ala europeia. A ideia permanece 1 tendo s ido iniciadas 

conversa96es com a G.MOTORS 1 ate ago~a sem resultados concretes. S6 

a PEUGEOT-CITROEN, ao adquirir a CHRYSLER-EUROPA, logrou, ern 

pot~ncia, a obten9ao do. estatuto de FMN corn opera96es integradas a 
escala europeia. A preservaqao da identidade das tr~s rnarcas leva a 

crer que a iniciativa nao foi prosseguida ou, tendo sido, nao foi 

bern sucedida. 
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Na industria autorn6vel, a integragao europeia, ao contrario do 

que aconteceu noutras industrias, nao gerou urn rnovimento significa

tive de IDE cruzado. A explicagao reside na proximidade geografica, 

na aus~ncia de barreiras nao pautais ao cornercio, mas sobretudo, na 

importancia das economias de escala. As empresas europeias 

preferiram investir e desenvol ver as suas capacidades em cas a e 

conquistar os mercados comunitarios pelas exporta~oes. Nalguns 

paises, houve mesmo encerramento de instala~oes. A CITROEN fechou a 

sua unidade de montagem nos P.Baixos e a FIAT cessou as actividades 

na RFA ern 1973. Quando da aquisi~ao da SIMCA, a CHRYSLER abandonou a 

fabrica de Roterdao. A FORD e G.MOTORS fechararn as portas na suecia 

e na Dinamarca. Na Reine Unido, mesmo com tarifas elevadas ate 1968, 

a RENAULT e a CITROEN optaram por servir o mercado ingl~s a partir 

de Fran($a, em alternativa a dinamiza~ao das unidades de montagem 

local. 

Na Europa, o abastecirnento s6 se fez pela via do IDE e da venda 

de licen<i=as em mercados muitos protegidos (Espanha, Portugal, 

Irlanda, Grecia e Turquia). Pelas razoes ja apontadas, a Belgica, 

excepcionalrnente, foi ou permaneceu tarnbern pais de acolhirnento de 

algumas firrnas europeias. A VOLKSWAGEM criou uma unidade de montagem 

em 1972, que exporta parte significativa da sua produqao. A presenqa 

dos produtores franceses- CITROEN, PEUGEOT e RENAULT- resulta da 

preserva<i=ao e ampliagao das instala<$5es criadas entre as duas 

guerras e parte signifi~ativa dos veiculos ai montados e para 

exporta<i=ao. 

A VOLVO e a SAAB, para melhor acesso aos mercados comunitarios, 

instalaram-se na Belgica e nos P.Baixos. As mesmas razoes estao na 

origem da cria<i=ao, na Belgica, de unidades de montagem sob licen($a, 

per parte da BLMC, adquirida em 1964 ao distribuidor locaL As 

firmas suecas estao no Reine Unido · desde data 

adesao a CEE. 

anterior a sua 

No plano comunitario, as empresas europeias permaneceram, 

portanto, essencialmente uninacionais, conquistando os mercados nao 

protegidos, a partir de posiq5es dominantes nos seus paises de 
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origem. Na dinamica competitiva destes dois mercados, desenvolverarn 

e consolidaram as suas vantagens competitivas espec.ificas e 

evoluiram para outras formas de envolvimento externo, noutras 

regioes do Globe. 

2.2.1.2.1 - Comercio de VP e vc 

A forma~ao da CEE e da EFTA facilitou o desenvolvimento do 

comercio de veiculos na Europa, mas os Kennedy e Dillon Round, no 

!mbito do GATT, lan~aram as bases de uma maior abertura comercial a 
escala internacional. Este facto reflete-se nos Graficos 10-II.A e 

11-II .A, onde se evidenciam os elevados valores e a evolucao dos 

racios entre exportaqoes e produqao de VP e VC. Tenha-se em 

consideracao que, entre 1950 e 1986, a produqao de VP e de vc 

cresceu, respectivamente, de 16.1 e 5.9 vezes. 

Gddico 10·11.A 
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A leitura dos graficos merece alguns comentarios. Comecemos por 
' . 

explicitar a fraca taxa de exportaqoes dos EUA. Desde a guerra e ate 

1965, este pais quase nao exportou, sendo portanto complete o trade

-off entre exportaqoes e IDE. 0 acordo comercial firmado com o 

Canada, com propositos de integraqao das duas industrias, e de uma 

maior participaqao da produqao canadiana no mercado dos EUA, 

imprimiu nova dinamica as exportaqoes americanas, no quadro das 

rela96es bilaterais [62]. Em 1960, o comercio intra regional era 

nulo e as exportaqoes totais do maier produtor mundial rondavam as 
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100 mil un. 1 todas elas com destine ao Resto do Mundo (Anexo 3-

II.A) 1 particularmente a A.Latina. Dez anos mais tarde, as 

exporta~oes Norte-Americanas eram ja de 1 milhao de unidades, das 

quais 90% representavam trocas intra regionais. Estas aumentaram 

progressivamente nos anos seguintes 1 atingindo, cerca de 1.8 milhoes 

de VP e 600 mil VC em 1986 (Anexos 6-II.A e 7-II.A). 

Todos os pafses europeus tradicionalmente produtores, desde os 

anos 50 que colocam parte significativa da sua produqao em terceiros 

mercados. Realce para o declineo das exportaqoes do Reine Unido, 

not6rio a partir de meados dos anos 70. Os motives prendem-se com a 

crise da industria inglesa refletida na nacionaliza~ao da BLMC, e 

com a secundariza~ao 1 por parte da FORD e da G. MOTORS 1 das 

instala~oes inglesas como fonte de abastecimento da Europa. 

A Italia 1 com uma boa actua~ao no dominic des VC 1 desde 1973 que 

exporta cada vez~· menor quantidade dos VP que produz, o que se 

explica pela dinamica favoravel do mercado interne. As exporta~oes 

da Fran~a cresceram sobretudo ate meados dos anos 70 1 estabilizando 

a partir da.L 

A evoluqao mais espectacular cabe ao Japao. Com exporta~oes de 

VP quase nulas ate 1965, e de vc ate 1960, exporta, desde 1980, 

valores que se aproximam de 50% e 60% da produqao, respectivamente. 

Em 1986, as exporta~oes -nip6nicas representavam 52.7% e 63.5% das 

exporta~oes mundiais de VP e vc. 

Com excep~ao do Japao 1 todos os paises tradicionalmente 

produtores sao igualmente importadores. Em termos ffsicos, as 

respectivas balan~as comerciais apresentam posiqoes e tend~ncias 

diferentes. Realce para a posi~ao do Japao que quase nao compra 

veiculos estrangeiros. Os EUA e o Reine Unido t~m balan~as muito 

defici tarias. No primeiro pais' devido a penetraqao nip6nica I mas 

tambem a evolu~ao desfavoravel das trocas com o Canada. No segundo, 

devido ao declineo da industria local, que viu reduzir a sua ~axa de 

mercado a favor das marcas japonesas 

produzidas na Europa Continental. A 
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excedentaria no dominic dos vc, evoluiu para uma deficitaria nos VP. 

Se considerarmos que, neste pais, a penetrac;ao japonesa s6 

Gr~dico 11-ll.A 
Exporta~6es/Produ~~o - VC · % 
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ultrapassou ligeiramente as 2.400 unidades/ano, o defice beneficia 

Quadro 16-A. II 
Exportagao (X) e Irnportagao (Ml de Veiculos 

( \ ern unidades fisicas ) 

I EUA RU FRA ITA RFA 
I 
I 1979 1986 1979 1986 I 1979 1986 1979 1986 1979 1986 
I 
I X/PRO I I I I I 
I VP I 9.3 8.6 I 35.5 19.7 I 48.2 47.1 I 43.7 36.5 I 55.5 65.5 
I VC I 8.3 5.9 I 34.4 19.3 I 36.1 34.3 I 51.6 64.3 I 57.9 69.3 
I MIREG I I I I I 
I VP 125.9 37.5 I 53.6 49.5 I 23.1 36.3 I 39.7 34.5 I 22.7 28.0 
I VC 127.0 30.0 I 23.9 42.7 I 29.0 38.0 I 36.7 40.3 I 24.3 45.9 
I X/M I I I I I 
I VP 130.0 16.1 I 46 .o 22.6 j341.0 189.0 1120.0 95.9 1367.0 355.0 
I VC 127.0 14.2 1168.0 36.2 1155.0 97.3 1193.0 271.6 1444.0 301.5 
l_._l I I I I 
Fonte:- The SM'l"l',1980 e 1987 

SUE JAP I 
I 

1979 1986 1979 1986 I 
I 

I I 
I 63.3 55.8 50.2 58.6 I 
I 70.3 62.1 42.2 45.7 I 
I I 
I 55.8 62.1 1.8 2.0 I 
I 68.7 76.9 0.01 0.02 I 
I I 
1155.0 140.5 I 5559 1261 I 
1352.0 215.9 1632377 427817 1 
I I I 

VP- Veiculos Particulares; vc- Veiculos Comerciais Obs1 consideram-se apenas as importag5es prove
nientes des EUA, canada, R.Unido, Franga, Italia, RFA, Espanha, suecia e Japao, 
PRO - Produgao; REG - Registos 

sobretudo as marcas francesas e as produzidas na RFA. Estas e as, 

suecas det~m posic;:oes confortaveis nos VP e vc. 

A analise da repartic;:ao e evoluc;:ao das importac;:oes das 

diferentes regioes mundiais, correspondentes as exportac;:oes dos 

principais paises tradicionalmente produtores, revela uma dupla 

caracterfstica da concorr~ncia na industria. Tem um caracter global, 

que releva do facto de, embora em intensidades diferentes, os 

292 



produtores exportarem para todas as regioes do Globo. A polarizaqao 

das exportaqoes para determinadas regioes, confere a concorr~ncia, 
uma dimensao acentuadamente regional (Anexos 6-II.A e 7-II.A). 

As importaqoes da CEE sao, em 70%, exportaqoes de produtores 

localizados na Europa, com a RFA e a Franqa no papel de principais 

exportadores. 0 Japao, porem, apesar dos acordos de autolirnitaqao, 

tern visto crescer as suas exportaqoes para os paises comunit~rios, o 

mesmo acontecendo nos mercados da EFTA e da Europa em geral. Corn 

efeito, o Japao foi responsavel, em 1986, por cerca de 40% das 

irnportaqoes de VP e vc da EFTA e 2 0% e 32% das importaqoes 

europeias. 

As exportaqoes do Canada para os EUA sao rnenos de metade das 

importaqoes provenientes do Japao. Dos exportadores europeus de VP, 

apenas a RFA e, em menor grau, a Suecia, t~m algurn peso, estando 

praticamente ausentes no rnercado de VC dos EUA. 

Na America Latina, 
, . , 
As~a, Africa e Oceania, que representam 

percentagens reduzidas no conjunto das importaqoes de VP - 15.2% em 

1979 e 8.9 % em 1986 - a posiqao do Japao e de lideran<;a. Dos 

produtores europeus, apenas a Fran<;a, em Africa e na A.Latina, detem 

uma posi<;ao significativa: 65% e 22% do total das importaqoes de VP 

das duas reg ices. Naquelas reg ices, com urn maior peso nas impor

ta<;oes totais de vc (40.2% em 1979 e 22.3% em 1986), a participaqao 

do Japao e verdadeiramente hegem6nica, sendo superior a 90% em todas 

elas, com excepqao do Continente Africano, que importa 22% da 

Fran<;a. 

0 comercio entre os EUA e o Canada e de natureza intraindus-

trial mas, ao ser estruturado pelas tr@s maiores firrnas americanas, 

no quadro da integra<;ao e racionalizaqao das unidades produtivas 

localizadas nos dois lados da fronteira, assume, tambem, caracteris

ticas de comercio intrafirrna. Na CEE, a quase inexist@ncia de IDE 

cruzado de tipo produtivo deixa supor que o comercio intraindustrial 

e's6 intrafirrna, na medida em que a comercializaqao internacional 

do produto, sobretudo quando a quota de mercado e elevada, nao 

dispensa a presenqa de filiais comerciais em terceiros paises. A 
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dimensao intrafirma do cornercio intraindustrial da CEE e sobretudo 

devida a ac~ao das FMN arnericanas na Europa. 

E.U.A. R.U. 

Ol!dto 17-A. I 
lltp:Xtllr:jio a ~ c:S \l3io.ll.as 
'I'B5~ca~ 

R.F.A. 'llX.lltp. I 
~-----------------------------------------------------1 

VP VP VP '.t: VP VP \C VP \C VP VP ~I 

~-----------------------------------------------------1 
1 aE 1979 1 1.29 1.as 1 3.48 9.73 1 25.34 16.55 1 9.61 13.79 1 33.75 22.81 11.57 s.04 115.79 21.18 1 3993.o 370.11 
1 1986 1 o.20 o.JO 1 2.76 4.34 1 18.41 15.91 I 9.56 15.22 1 35.79 21.49 I 1.12 4.20 I 18.81 28.12 I 4974.8 607 .s1 

I I 
I EFIA 1979 I 2.C6 3.59 I 2.04 24.79 I 18.48 5.86 I 9.38 6.16 I 41.33 22.65 I 3.13 6.63 I 20.97 27.49 I 753.8 121.11 
1 1986 1 o.22 o.41 1 o.36 1.93 1 10.35 3.56 1 1.00 4.77 1 40.02 22.09 1 2.34 6.:10 I 37.18 42.72 I 999.2 150.11 

I I 
I T.H.R.1979 I 1.35 2.11 I 3.33 565.41 13.38 I 24.57 12.40 I 9.69 12.11 1 34.28 21.87 1 1. 78 5.04 1 16.37 26.45 1 4947 .a 
I 1986 1 o.20 o.33 I 2.36 700.41 4.70 1 17.59 12.72 I 9.06 13.11 1 36.25 23.36 I 1.31 4.55 1 20.09 31.53 I 600!1.9 

I I 
I A.mt.1979 I 17.55 13.29 I 1.49 1096.81 0.01 I 1.42 0.011 2.20 o.oo 1 10.93 o.45 1 2.18 o.cs 1 46.97 49.11 I 3422.7 

I 1986 1 12.57 11.24 I o.57 l1l7. 71 o.o1 1 o.56 o.J5 I 0.24 o.13 I 9.73 o.02 1 2. 74 o.cs 1 50.19 66.86 I 5122.o 

I I 
I A.m.1979 1 1o.35 24.73 I 3.12 172.81 1.97 1 24.43 1.91 I 4.89 o.33 I 5.02 4.19 I O.ll o. 73 I 35.33 54.15 I 320.3 
I 1986 1 o.48 3.75 I o.31 96.11 o.26 1 21.90 3.16 I 2.99 o.41 I 2.33 o.73 11.46 o.23 1 67.91 90.96 I 266.4 

I I 
I ASIA 1979 I 12.97 7.97 I 12.52 556.71 5.35 1 4.86 1.22 I 4.38 o.45 I 9.59 4.13 I 1.68 1.18 I 50.96 79.50 I 672.5 

I 1986 I 3.03 1.10 I 3.76 ll5.81 o.65 I 7.92 1.11 I 4.06 O.ll I 18.40 1.99 1 1.57 o.57 I 57.50 93.93 I 495.1 

I ... I 
I JR 1979 1 1.ll 2.20 I 29.56 m.11 7.23 1 64.76 22.36 1 16.98 2.CS I 5.10 a.sa 1 1.21 o.90 1 33.74 ss.98 1 346.1 
I 1986 1 o.09 o.94 I 3.63 136.91 2.94 1 64.56 22.19 1 3.14 2.81 I 5.8'2 M3 I 0 • .:36 0.68 I 20.34 66.51 I 152.3 

I I 
1 em.. 1979 1 o.38 2.31 115.49 12.03 1 4.73 o.73 1 2.s1 o.11 1 5.cs 1.15 1 4.13 1.45 1 67.70 81.27 I 220.8 102.01 
1 1986 1 o.03 o.55 1 1.64 o.54 1 5.02 1.42 1 2.1o o.03 1 5.74 1.38 11.72 1.14 1 83.67 94.81 1 195.7 102.11 

I I 
I R.N.E.1979 1 31.53 29.9o I o.oo o.oo 1 o.15 o.oo 1 66.32 14.23 110.81 10.38 I o.59 1.25 I s.J4 43.87 I 2.1 2.11 
I 1986 1 1.oa 10.21 I o.06 o.oo 1 o.34 o.oo 1 8.42 o.oo i 1.6s 4.59 I o.45 2.15 I 86.56 77.31 I 21.s 4.sl 
li----------------------------------------------------1 

I 'lllll\L 1979 1 792.8 254.o 1 410.1 40.8 11553.2 141.9 1 647.2 78.o 12l83.o 183.6 1187.6 40.9 l3102.o 1460.8 I 9932.9 2768.51 
lmtR.1986 I 673.0 200.2 I 201.4 44.2 I13C6.1 144.5 I 603.1 ll5.3 12823.7 198.3 1235.4 40.9 14572.8 2032.1 112343.0 3225.51 

1'----~------~----~------~----~------L---~-----~----~ 

Urn dos objectives da adesao de alguns pa.f.ses europeus ao 

project a CEE foi o de disponibilizarem, as suas estruturas 

industriais, urn rnercado unificado, suficientemente grande, para que 

as firmas pudessern expandir a sua produ~ao e beneficiassem de 

econornias de escala nas respectivas actividades. Na pol.f.tica 

industrial europeia, nota-se, rnesmo, uma tenue linha tendencial que 

favoreceu a cria~ao de grandes empresas, como instrumento de 

competitividade nos mercados rnundiais [63]. No que respeita a 

industria autom6vel, varies docurnentos da Comissao dao enfase a 
-

importancia do rnercado interne, que e vista como uma condiqao 

importante para a competitividade da industria comunitaria, bern como 

urn beneficia potencial para as consumidores [64]. 
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0 comercio intraindustrial e caracteristico de industrias do 

tipo oligop6lio diferenciado. As quotas das principais empresas, no 

mercado de VP da CEE, ilustram o caracter oligopolistico da 

industria autom6vel. Os seis maiores produtores representam mais de 

7 5% do mere ado, cada urn deles com quotas muito pr6ximas. Nao 

obstante o equilibria das quotas de mercado das principais marcas a 

Quadro 18-A. II 
Quotas de Mercado na CEE 

Marcas 1978(d) 

VOLKSWAGEM 12.6 
FIAT 11(a) 
FORD 12.3 
PSA 18.1 
G.MOTORS 
RENAULT 

Seis Principais Marcas 

AUSTIN ROVER 
Outras Marcas·Europeias 
Marcas Japonesas 

10.6 
12.3 

76.9 

5. 3 
13.9 
3. 9 

-·---·------------

1986(C) 

14.6 (a) 

15(b) 
11.9 

12 
10.9 
10.9 

75.9 

3.9 
10.3 
9. 9 

Fonte: GUAL,J(987), p.15 Notas:(a)-Incluindo a SEAT 
(b)Incluindo a Alfa Romeo (C) CEE a 12 (d) exluindo 

Irlanda, Dinamarca, Portugal Gracia e Espanha 

escala da CEE, nos diferentes mercados nacionais, existe uma forte 

concentrac;:ao 

dominam os 

das vendas. A produc;:ao local e as marcas nacionais 

respectivos mercados de origem, onde vendem uma parte 

significativa da sua produc;:ao. 

Divergindo os padroe~ .de consumo de pais para pais e, verifi

cando-se uma grande aderencia entre estes e as gamas de produc;:ao 

nacionais, as importaqoes pontificam nos modelos e segmentos de 

mercado em que os produtores nacionais nao detem a lideranqa 

(Graficos 13-II.A e 14-II.A). Assim, na Italia, onde a FIAT domina 

nos autom6veis de tipo pequeno e medic, as importac;:oes sao 

predominantes nos de tipo media e grande. 0 mesmo acontece na 

Franc;:a, onde a RENAULT e o grupo PSA estao menos especializados na 

produc;:ao de autom6veis de tipo media e grande. Na RFA, a BMW e a 

M.BENZ s6 produzem viaturas de tipo grande e a VOLKSWAGEM especiali

zou-se mais na produc;:ao de viaturas de tipo ligeiro e medi-o, pelo 

que as, importac;:oes respeitam, sobretudo, a viaturas de tipo pequeno. 

Na Reino Unido, a relac;:ao nao e nitida, o que tern a ver como facto 
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da BLMC nao deter a lideranqa do mercado. Se tivermos em 

consideraqao que a FORD e a VAUHXALL se especializaram mais nas 

viaturas de tipo ligeiro e medic, fica clarificada a predorninancia 

das importaqoes de autom6veis de tipo pequeno e grande. 

Quadro 19-I!.A 
Quotas de Mercado por Pais de Origem 

e por Marcae e Destino da Produ9ao 

----
I Destino I RFA I Fran9a It.Uia 
I 1------
joeigem 1_1978 1986 11978 1986 11978 1986 
I 
I RFA (a) 76.2 70.3 111.1 20.5 113.3 17. 1 
I Fran9a (b) 10.6 7.9 I 72 63.6 117.2 15.5 
I Italia (c) 4.6 4. 6 I 4.8 6. 9 I 63 60.5 
I R.Unido (d) 0,5 0.5 I 1.4 2. 1 I 0.8 1.5 
I Japao 3.6 15 I 1.8 2. 9 I 0.1 0.5 
I outros I 4.5 1.7 I 8.9 4 I 5.5 4.9 
1----1 I 1-
I VW/AUDI I 28.6 I 6 I 7. 8 
I G.M/OPEL I 14.9 I 4.8 I 3.2 
I FORD I 10.5 I 6. 9 I 3.8 
I PSA I 4.8 I 32. 1 I 6. a 
I RENAULT I 3 .1 I 31.5 I 8.7 
I FIAT/LANCIA I 4.4 I 6 I 54.4 
I AUSTIN ROVER'! 0.5 I 2. 1 I 1. 4 
I Outros I 33.2 I 10.7 I 13.9 

I R.Unido 

11978 1986 

16 24.1 
8.4 10.1 
6. 1 3.6 

52.2 43.6 
11 11.1 

6.1 7.5 

5.a 
15.1 
27.3 

6.4 
3.7 
3.5 

15,8 
22.4 

I 1----1- 1-- --I 
I Destino da I I I I 
I Prod/(1985) I I I I 
I M.Domesticol 38 I 44 I 78 I 64 
I CEE I 34 I 29 I 10 I 25 
I R.Mundo I 28 I 27 I 12 I 11 
I _I I I I 

Fonte: GUAL,J.(1987), p.p.19-25 Nota:! :(a) para 1986 vw, GM, 
M.BENZ,FORD e PORSHE (b) PSA e RENAULT (C) FIAT/LANCIA e A.ROMEO 

(d) Grupo ROVER 1 JAGUAR e R.ROYCE 

Tambem nos EUA, onde a G.MOTORS, a FORD e a CHRYSLER negligen

ciaram a produqao de veiculos pequenos e ligeiros, a procura destes, 

a partir da primeira crise energetic a, foi satisfei ta pelas 

importaqoes. No Japao, as poucas importaqoes respeitam a viaturas 

grandes, originarias da RFA e dos EUA. 

MULLER [ 65] enfatizando a crescenta standardizacao do produto 

autom6vel, atribui as economias de escala o papel de principal 

vector de competicao entre as empresas. 0 crescente volume de 

comercio e por ele explicado pelo decrescimo das barreiras 

tarifarias e pela reduqao dos custos de produqao. Dificilmente se 

entende, a luz desta explicaqao, a importaqao/exportaqao simulta

neas, pelo mesmo pais, de produtos standardizados, tanto mais que as 

diferenqas de custos na Europa nao sao significativas. 
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HOCKING [66] conclui que a criaqao da CEE encorajou os pafses 

produtores a especializar-se nos segrnentos de rnercado autorn6vel para 

70 
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40 
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os quais a procura dornestica, rnedida ern relaqao a dimensao dos 

segmentos ern todo o rnercado cornunitario, e rnaior. Importa-se tanto 

rnais dos restantes segmentos, quanto menor o peso da procura interna 

na procura de refer~ncia. Este padrao de trocas intracomunitarias 

resulta do facto dos produtores nacionais terem urn comportamento de 

horizonte lirnitado, fixando os objectives e definindo o "product

-mix", ern func;ao do rnercado interne e considerando as exportaqoes 

como subsidiarias. 

EUAC 1973) 
EUAC 1982) 
RFAC1973) 
RFAC1982) 
JAPC 1972) 
JAPC 1982) 

RUC1973) 
RUC 1982) 

FRAC1973) 
FRA<1982) 
ITA<1973) 
ITAC1982) 

_Grafico 13-II.A 
Importa~~o por Classe de Dimens~o de VP 
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BLACK [ 6 6 -a] estudou o comercio autom6vel entre os sete 

principais produtores tradicionais e encontrou suporte nos 

diferentes niveis de rendimento, sua distribuiqao e na diferenciaqao 

do produto, como determinantes destes movimentos comerciais. 

Porque e que, apesar do crescimento espectacular das trocas 

intracomuni tarias, os diferentes .mercados nac;::ionais continuam 

EUA< 1973) 
EUA<1982) i'X¥, 

RFA<1973) 
RFA<1982) 
JAP< 1972) 
JAP<1982) 

RU<1973) 
RU<1982) 

FRA<1973) 
FRA<1982) 
ITA< 1973) 
ITA< 1982) 

0 

Grafico 14-IL.A 
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dominados pelas empresas locais? GUAL [67] encontrou como resposta 

para esta questao a pratica de estrategias bern sucedidas de 

fragmentaqao do mercado por parte das empresas, enquanto reacqao 

oligopolistica as politicas de integraqao comunitaria. A discri

minaqao de preqos contra os consumidores domesticos e contra os dos 

paises de mais baixos impastos, parece ser a estrategia mais 

utilizada. 

As principais fontes de discriminaqao sao, de acordo com aquele 

autor, os diferenciais de impastos aplicados aos produtos da 

industria autom6vel e as diferentes condiqoes de concorr~ncia que 

vigoram nos estados membros, medidas. pelo grau de penetraqao dos 

modelos japoneses, com impacto negative nos preqos finais. Os custos 

de transporte nao sao relevantes na fundamentaqao da discriminaqao 

de preqos, e o fen6meno da lealdade as marcas nacionais parece 

verificar-se sobretudo na Italia e Reine Unido, paises onde a 

discriminaqao de preqos contra os consumidores locais e maier. 
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0 reconhecimento da inexist€lncia de urn verdadeiro mercado 

integrado ao nivel da CEE consta de varies docurnentos cornunitarios 

[ 6 8 ] • Nurn relat6rio da Comissao aprovado pelo Parlarnento em 

Novembro de 1986 1 depois de se referir o reduzido progresso na 

constru~ao do rnercado interne no sector autorn6vel 1 reiterarn-se entre 

outras 1 as seguintes rnedidas para a sua prossecu~ao [69]: adopqao de 

rnecanisrnos de hornologa~ao tecnica 1 ao nivel da CEE 1 que evitern o uso 

de especificaqoes tecnicas e processes de registo como barreiras nao 

tarifarias; harmoniza~ao nos dominies da fiscalidade e dos preqos da 

energia. A autorizaqao 1 pelo Tratado de Rorna do sistema de 

exclusividade das redes de distribui~ao 1 parece ser tambern 1 enquanto 

instrurnento de fragmentaqao do rnercado 1 urn dos entraves a construqao 

de urn rnercado unico neste sector. 

2.2.1.2.2 - Produ~ao no Exterior 

A nova vaga de IDE na Europa do p6s-guerra 1 por parte das FMN 
~··· . 

arnericanas, visou tirar partido das oportunidades de rnercado criadas 

' corn a recupera~ao europeia e a cria~ao da CEE. E 1 ao rnesrno tempo, 

urna resposta ofensiva a ernerg€lncia das ernpresas aut6ctones como 

produtores de massa. 

0 pes-guerra trouxe tarnbern a descoloniza~ao de rnuitos territo

ries. Estes, atingida a independ€lncia politica 1 perseguirarn a 

independ€lncia economic a, concebendo e irnplementando programas de 

industrializaqao. Ao longo· das decadas de 50 e 60 1 o acesso aos 

frutos do desenvolvirnento econ6mico foi 1 de resto 1 urna preocupa~ao 

generalizada a todos os paises do Mundo. Ern rnuitos deles 1 corn urna 

procura crescente de veiculos a exercer pressao sabre a balanga de 

pagarnentosl a industria autom6vel foi instrumental e paradigrnatica 

das politicas de substitui~ao de importagoes irnplernentadas [70]. 

Caracterizando-se a industria autom6vel pela exibiqao de fortes 

barreiras a entrada, o acesso a ela 1 pela generalidade destes 

paises 1 fez-se com o concurso dos grandes construtores rnundiais. Por 

toda a parte surgiram unidades de produc;ao-rnontagern 1 com maior ou 

rnenor grau de integragao vertical local, no espaqo internalizado 

das FMN, ou operadas por empresas independentes. 
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Divergindo embora em aspectos particulares, as pol1ticas 

sectoriais inviabilizaram ou dificul taram o abastecimento dos 

mercados atraves das exportac;:oes. Obrigaram a produc;:ao local, no 

quadro de um mercado protegido por quotas de importac;:ao e/ou 

elevados impostos aduaneiros. Proibiu-se a importac;:ao de CBU, ou 

condicionou--se a importac;:ao a um sistema de quotas, tornando-se 

me nos restri ti vas as importac;:oes de CKD, se as montagens locais 

integrassem uma determinada percentagem de VAN. Facilitou-se a 

importac;:ao de bens de equipamento e concederam-se 

fiscais e outras a criac;:ao de empresas. 

facilidades 

Em termos estaticos, a medic;:ao da protecc;:ao efectiva da 

industria, e dos seus efeitos, podem ser equacionadas de acordo com 

os esguemas de protecc;;ao gg conteudo, uma variants do esca;uema 9& 

ligacao ~ guantidade [71]). Do ponte de vista din&mico, a protecgao 

e justificada pelo argumento da industria nascente, a luz do qual, a 

protecc;:ao temporaria de uma industria visa lanc;:ar as bases ou 

recuperar o atraso hist6rico relativamente as industrias congeneres 

de paises mais experimentados, por impossibilidade de lanc;:amento, ou 

recuperac;:ao, atraves do mercado. 

Os custos da protecc;:ao, traduzi.veis em prec;:os domesticos 

superiores aos das importac;:oes, sao entendidos como investimento, 

cujos beneficios actualizados devem superar os custos da protecc;:ao. 
-

Durante o periodo de prot~~c;:ao, admite-se que o processo din&mico de 

aprendizagem gera econornias externas irreversiveis, a dois n1veis 

[72]: na formac;:ao da mao de obra e elevac;:ao da sua qualidade; na 

aquisic;:ao e dominic das tecnologias de produto e de processo. Nao se 

confinando as economias externas geradas numa industria a propria 

industria, o argumento foi extendido, no ambito da teoria do 

desenvolvimento, a todo o sector industrial [73]. 

Na maioria dos paises, o papel do Estado nao se confinou a 
protecc;:ao do mercado. 0 Estado assumiu-se, em muitos deles, como 

interlocutor da FMN, como empresario independents, ou como parceiro 

em "joint-ventures", com os construtores mundiais. 

Com estas politicas, alguns paises - Brasil, Argentina, Mexico, 
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Espanha, Australia, India, Coreia do Sul - atingiram o estatuto de 

produtores, provando-se a validade 

nascente. Mas, na maioria deles, a 

do argumento da industria 

industria autom6vel permanece 

incipiente [ 7 3 -a]. Apesar das preocupa~oes de indigenizacao, 

excluindo a India, as FMN acabaram par controlar as diferentes 

industrias nacionais. 

Excep~ao feita a India e Argentina, aqueles paises, ao logo das 

decadas de 70 e 80, refor~aram as suas posi~oes como produtores e, 

nalguns casas, come~aram a exportar parte significativa da produ~ao. 

Teremos oportunidade de val tar ao ass unto em 2. 2. 2. Antes, porern, 

refiramos que, alem destes paises, outros ha que, sem terem obtido o 

estatuto 

Quadro 20-II.A 
Numero de Instala~oee em Funcionamento e Paises 

de Implanta~ao por Paises de Origem 

origem 1965 19 6 7 1968 19 70 1974 1976 1979 1981 

EUA : A· I 39 43 43 35 30 30 30 33 
B I 104 129 133 92 as 86 82 74 

Japao A I 20 24 28 27 42 40 30 33 
B I 40 49 59 60 98 109 127 133 

RFA : A I 20 25 26 39 38 47 44 42 
B I 46 54 56 99 89 104 96 90 

Fran~a : A I 25 30 39 41 46 43 46 49 
B I 56 70 77 78 98 95 88 96 

ItUia A I 22 26 27 33 31 29 31 33 
B I 25 30 30 39 38 38 38 40 

R.Unido A I 26 30 34 40 44 52 54 45 
B I 60 73 78 89 104 125 107 121 

suecfa : A I 8 9 14 12 19 22 22 23 
B I 11 12 18 15 23 27 25 28 

I 
Europa A I 

B I 198 239. 259 320 352 389 354 375 

Total A I 53 59 70 73 81 86 87 9·0 
B I 350 425 450 485 551 610 602 620 

I 
Fonte FONTAGNE,L(l984), pp.S32-3 A - Numero de paises de 
implanta~ao B - Instala~oes em funcionamento. Obs:- As instala~oes 

das marcas americanas alimentadas por CKD exportados do RU e da 
RFA sao, a seguir a 1968, estatisticamente computadas como 
inglesas e alemas 

de produtores, vi ram im:plemen.tados, dentro das suas 

fronteiras, segmentos de produ~ao/montagem, sob controlo directo ou 

indirecto das FMN. 

Publicados desde 1960, os dados do "Repertoire Mondiale des 

Activites d' Assemblage e Production Automobile a lEtranger", 

organizados por marcas, respective pais de origem e paises de 
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implantac;:ao 1 permi tern uma. leitura aproximada da internacionalizac;ao 

da indUStria 1 aSSOCiada a produc;ao SOb licenc;a 1 OU a Criac;ao de 

filiais 1 per parte dos grandee produtores tradicionais. Tomando o 

ano de 1965 como ponte de acumulac;:ao da difusao internacional das 

operac;:oes de produc;:ao e rnontagem a partir dos 7 principais paises 

produtores 1 constacta-se que as marcas das ernpresas destes paises 

erarn rnontadas em 53 paises 1 excluidos os de origem, num total de 350 

instalac;:oes. Em 1981 1 estes valores erarn respectiv:arnente de 90 e 

620. 

Como vimos 1 ate ao fim do anos 60 1 as FMN americanas foram os 

principais agentes da internacionalizac;ao da industria. A reduc;ao do 

numero de paises de implantac;:ao e de instalac;:oes das marcas 

americanas a seguir a 1968 1 reflectindo embora uma quebra no ritmo 

evolutivo 1 deve-se 1 sobretudo 1 ao facto das instalac;oes das empresas 

americanas 1 criadas a partir do Reina Unido e da RFA, serem 

Gratico 15-II.A 
Indice de Crescimento das Implanta~oes 

Sabre o Indice de Cre-sc imento des- Pafses •••• TOT 
com Implanta~oes 

~--------------------....., ...... SUE 

150 ·-·- RU 

125 ········ FRA 

---- RFA 

100 ........ JAP 

-EUA 

1965 1967 1968 1970 1974 1976 1979 1981 

Fonte:Fontagne,L. ~1984-a) 

estatisticarnente consideradas inglesas ou alemas e 1 nao americanas 1 

como ate a1. rsto explica a evoluc;:ao espectacular das implantac;:oes e 

do numero de paises de implantac;:ao das marcas inglesas, apesar do 

declineo progressive da industria do Reine Unido. 

As marcas italianas e suecas 1 apesar de ap.resentarem uma 

internacionalizac;:ao crescente 1 evidenciam uma evoluc;:ao menos 

marcante do que as da RFA e da Franc;a. A seguir a 1974, as marcas 
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europeias continuaram a aumentar o numero de implanta~oes, mas 

reduziram o ritmo do seu movimento de internacionaliza~ao extensiva, 

assumindo as empresas japonesas o papel mais dinamico, visivel 

atraves do ndmero de implanta~oes, mas nao pelo numero de paises de 

implanta~ao. 

A superioridade numerica das implantac;oes relativamente ao 

ndmero de paises de implantac;ao, sugere a coexist~ncia de varias 

marcas no mesmo pais, confirmando a reprodu~ao da natureza 

oligopolistica da industria, nos multiples mercados de implantac;ao. 

A evolu~ao do i.ndice de crescimento das implantac;oes, sabre o 1ndice 

de crescimento dos paises de implantac;ao, acentua esta caracteris

tica, muito not6ria nas marcas japonesas e italianas. 

Para 1980, considerando apenas as empresas implantadas em pelo 

menos 4 paises estrangeiros, inventariamos 518 implantac;oes, 

dispersas por 82 paises, exluidos os Paises de Leste. Este criteria 
;.. -

de selecc;ao das empresas conduziu-nos a uma ainostra de 2 9, todas 

originarias dos 7 paises tradicionalmente produtores (Anexo 8-

-II.A) 

Das 518 implanta~oes, 58.7% sao produc;oes sob licenc;a, 14.5% 

sao filiais com participa~ao no capital inferior a 50%. e 26.8% com 

controlo maioritario do capital. De entre as filiais com controlo 

maioritario do capital, s6 99 t~m um controlo a 100%, das quais 52 

sao americanas. 

Por origem, ha diferenc;as significativas na abordagem dos 

mercados internacionais, quando analisamos a intensidade do trade

-off entre .IDE e venda de licenc;as e, no caso do IDE, o nivel de 

participac;ao no capital. Das 124 implantac;oes das empresas dos EUA, 

57.2% sao filiais , tendo 58 um controlo maioritario. No caso da 

Europa, para urn total de 254 implantaqoes, 42.9 % sao filiais, sendo 

63 controladas maioritariamente. 

No con junto dos paises europeus, ha dife_renc;as que importa 

assinalar. Das 84 implantac;oes das FMN frances as, s6 36.7 % sao 

filiais, 14 com controlo maioritario. No outre extrema, estao as 
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empresas suecas das quais 53.6% das implantagoes sao filiais, 

seguindo-se, em percentagens decrescentes, as empresas alemas, 

i talianas e inglesas. Quando ha participagao no capital 1 a 

prefer~ncia pelo controlo maiori tario e, por ordem decrescente, 

maior no caso das FMN suecas, inglesas, alemas, inglesas, francesas 

e italianas. 

I a:ig;m I Lie k<SO ~ k=lCO I Lie k<SO ~ ~100 I Lie K<SO 1050 ~100 I Lie k<SO 1050 r.-100 I Lie k<SO ~ ~100 I Lie k<SO ~c>:o J<.a1oo I Lie ~ ~ ~100 'lk 'll:t I 

I ar.-198l I 5 I 9 3 1 15 I 3 3 13 17 2 123 2 4 2 2 1 6 fSJ 13 6 52 71124 I 
I 19861 6 I 6 2 1 10 I 4 2 10 7 3 113 7 3 1 5 130 14 5 34 54 84 1 
I .lll'-198l I 1 I 16 3 3 1 f16 1 1 2 27 fll 11 2 9 1 2 3 f1C6 15 8 10 34 140 I 
I 1986 I 2 1 4 111 2 2 1 112 4 l 33 3 Ill ll 3 6 2 1 8 I 98 40 11 15 so 164 I 
I m.-198l I I 6 5 2 2 I 8 2 4 3 21 6 1 115 2 2 1 1 fSJ 17 7 7 31841 
I 19861 I 5 3 2 1 I 3 6 4 13 4 2 110 1 2 I 28 15 8 5 29 57 I 
I R.ti-198l I I 4 I 4 2 6 3 2 I 4 1 2 1 1 I 18 6 5 6 11 35 I 
l!a) 1986 I I I 3 2 2 3 I 2 2 1 I 4 7 4 4 IS 19 I 
I :m.-198l I I 3 3 1 1 I 4 l l 3 5 l flO I 21 9 3 4 16 37 I 
I 19861 I 2 l I 4 2 l 7 2 I s I 6 12 6 4 22 28 I 
I as-198l I l I 3 1 a ·I 4 4 4 1 I 2 2 l I 13 2 4 9 IS 28 I 
I 19861 1 2 I 2 2 I 1 1 l 3 4 2 I 2 l 2 l I 8 4 6 8 IS 26 I 
I m.-198l I 3 I 5 2 2 3 I 6 3 2 1 12 3 115 4 1 1 2 1 140 12 7 11 ll iO I 
I 19861 2 2 r 4 l 1 4 I 4 3 2 7 2 1 3 I 9 3 2 l I 22 10 7 l2 29 51 I 

I ELR-198l I 1 4 I 21 11 6 8 I 26 8 8 10 I 46 18 4 9 f48 7 5 2 I 4 1 3 4 I 145 46 26 37 1o:1 254 I 
I 19861 1 3 4 I 9 5 7 8 I 4 18 10 6 I 21 11 8 8 128 7 2 IS 1 3 I 68 49 31 33 m 181 I 

l'll:t.-198l I 1 ll 146 17 10 25 f45 12 9 25f9020 4 15 4 I1CS 20 ll 9 f!S 4 6 13 I ll4 175 39 99 214 sl8 I 
I 
I 

1986 I 2 1 4 14 132 9 10 19 I 20 24 11 11 1 67 23 8 12 4f71 44 8 111 2 3 15 I 196 1ro 47 B2 233 429 I 
I 

Faltl:!: at:A- 1981. atl:! ee Je Jc>:o <Bie ler-e ~ 
(a~Im1Nl 

Li.o-Pttxb;lb sc:b l.ia!l;a K<SO - <J:IJtJ:clo Illin:r.itario 1050 - Cl:rt:!:clo 118ia:itmo ll!IS .irdEricr a 100% ~100 - Cl:I!!J:clo a m 

As empresas japonesas · apresentam uma prefer~ncia nitida pela 

produgao sob licenga (75.7%). 56 18 implantagoes, num total de 140, 

sao filiais com urn controlo maioritario. 

A distribuigao geografica das implantagoes evidencia 149 na 
' . ' As~a, 130 em Africa, 98 na America Latina, 91 na Europa Ocidental 1 

38 na Oceania e 12 na America do Norte. A produgao sob licenga e a 

via previligiada na abordagem dos mercados asiaticos e africanos. 

Nas restantes reg ices do Globo, mais de 50% das implantaqoes sao 

filiais das quais 1 em percentagens variaveis entre 67.3% (America 

Latina) e 91.7% (America do Norte), t~m urn controlo maioritario do 

capital. Cerca de 37% das implantagoes japonesas estao localizadas 
' . na As~a~ que e tambem a zona do Globo que acolhe mais implantagoes 
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americanas e alemas. As irnplantagoes francesas, inglesas e italianas 

pontificarn ern Africa e as suecas na Europa Ocidental {Anexo 8-II.A). 

Virnos ja como a criagao da CEE nao incentivou o IDE intra 

europeu. E, se as f irrnas arner icanas es tao, des de ha rnui to, 

forternente instaladas na Europa, as firrnas europeias, ern 1980, 

estavarn praticarnente ausentes da America do Norte. No dominic dos 

VP, ha apenas a registar a presenga da VOLKSWAGEN e da MERCEDS-BENZ 

nos EUA, para rnontagern de CKD provenientes do Brasil e da RFA. A 

MAN, outra ernpresa alerna, investiu 13 rnilhoes de d6lares nos EUA 

para produzir autocarros. Estas irnplantagoes ficararn a dever-se as 

dificuldades de exportagao, quando da valorizagao do marco, em 

relagao ao d6lar, a partir de rneados da decada de 70 [74]. 

As dificuldades sentidas pela RENAULT ern exportar para o rnercado 

americana sao, ern grande parte, irnputadas as dificuldades de acesso 

a urna rede de distribuigao. Ern 1979, aquiriu 22.5% do capital da 

A.MOTORS CORPORATION, passando a cornercializar, atraves da rede 

desta ernpresa, os rnodelos R5 e R18. Urn acordo entre as duas ernpresa 

previa, igualrnente, a rnontagern de urn modele especialrnente concebido 

para os EUA, bern como a distribuigao de jeeps da A.MOTORS 

CORPORATION, atraves da rede cornercial da ernpresa francesa, ern 

Franga. Atraves da RENAULT VEICULOS INDUSTRIAlS, adquiriu tambern uma 

particicipagao rninoritaria no capital da MACK, urn produtor de vc. 
No Canada, s6 a VOLVO pos-suia urna filial de rnontagern de VP corn uma 

, 
capacidade de 15.000 un., controlada a 100% [75]. E igualrnente 

not6ria a aus~ncia de instalagoes das ernpresa japonesas nos EUA e, 

no Canada, s6 a HINO manta VC desde 1965. 

A presenga americana no Japao, depois de pressoes diplornaticas 

para uma rnaior abertura ao capital americana, saldava-se, no final 

da decada de 70, par tornadas de participagao rninoritarias ern quatro 

firrnas nip6nicas [76]. Desde 1971 que a G.N:OTORS detern 38.6% do 

capital da ISUZU e, a partir de 1981, 5% no capital da SUZUKI. A 

TOYO KOGIO cedeu 25% do seu capital a FORD. A CRHYSLER corn~rou 24% 

do capital da MITSUBISHI. Estas participaqoes rninoritarias visam 

menos a produgao/rnontagern de rnarcas americanas no Japao do que 
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acordos comerciais, nomeadamente, para acesso aos mercados 

asiaticos, bern como acordos de coopera~ao t~cnica entre as empresas. 

A distin~ao entre opera~oes de montagem e de produ~ao, como 

metodo de classifica~ao dum pais como produtor ou simples mantador 

de veiculos, atende a TIN do produto final. A fixa~ao legal de uma 

TIN minima incentivou as filiais das FMN a investirem na industria 

de componentes ou, a induzirem, pela via da subcontratac;ao, uma 

oferta local de componentes. 

As bases de calculo da TIN variam de pais para pais, podendo 

enquadrar-se, contudo, numa das seguintes modalidades [77]: em 

func;ao do peso das pe~as, equipamentos e acess6rios fabricados no 

pais, relativamente ao peso total do veiculo; em func;ao do custo de 

produ~ao tanto do veiculo complete como dos elementos CKD. A 

informac;ao de base que utilizamos previligia o crit~rio em valor, ai 

se refer indo que, at~ 4 0% de incorporac;ao, nao e integrado nenhum 

orgao mecanico vital [78]. 

Para 1986, a partir da informac;ao contida no "Report eire 

Mondiale des Activites d'Assemblage et Production Automobile a 
, 

l'Etranger" de 1987, adoptamos a seguinte regra pra tic a na 

classificac;ao das operac;oes: uma opera~ao e considerada de montagem, 

se as viaturas saidas das fabricas integrarem ate 50% de valor 

nacional; a operac;ao e-considerada de produc;ao, se aquele valor for 

superior a 50%. 

Com base naquele cri terio, classificamos as instalac;oes 

espalhadas pelo mundo das empresas cujas marcas ou adaptac;oes 

locais eram produz idas /montadas em pelo menos quatro paises 

estrangeiros [79]. Retivemos uma amostra de 29 FMN, 59 paises e 429 

implantac;oes. o interesse em estabelecer a distinc;ao entre VP e vc, 
quando na mesma unidade eram produzidos /montados os do is tipos de 

veiculos, conduziu-nos, em muitos casos, a uma dupla contagem, 

convertendo-se aquele ndmero de implantac;oes em 513 (Anexo 9-II.A). 

Daquelas, 187 respeitam a VP e 169 a unidades de produgao. Nos 

VP, 64.7% sao unidades de montagem, que no caso dos VC sao de 68.4%. 
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So na Europa Ocidental e Amer:i.ca do Norte, ha uma preferencia por 1 

ou uma igualdade numerica entre, opera~oes de produ~ao e montagem. 

Em Africa so 12% sao unidades de produ~ao. Excepcionalmente, as FMN 

americanas tern uma preferencia por unidades de produ~ao, sendo de 

33% e de 21.1% as percentagems das FMN europeias e japonesas 1 

respectivamente. De uma maneira geral, a percentagem de opera~oes de 

produc;:ao e maier para VP do que para vc. Is to I tanto do ponte de 

vista dos paises de origem, como dos paises de destine. 

Na literatura e estudos empiricos identificam-se , frequentemen

te, como positives, os impactos dos efeitos de demonstra~ao gerados 1 

nos paises de acolhimento, pel a superioridade tecnol6gica e 

organizacional das FMN. Tambem se reconhecem, como favoraveis, os 

efeitos directos e indirectos sabre o emprego e a produc;ao. Ja 
quanta aos efeitos de longo prazo sabre a B.Pagamentos, nao existe 

consenso, por falta de metodologia apropriada que equacione solu~oes 

inequi.vocas [80]. -· 

Noutros planes, como sejam, o da aderencia das tecnologias 

utilizadas' ou dos produtos produzidos' as dotac;:oes factoriais e 

padroes de consume dos paises de acolhimento do IDE, as opinioes 

tambem se dividem [81]. Nao aprofundaremos, neste trabalho, a 

problematica dos efeitos da acc;ao das FMN sobre os paises de 

acolhimento. Esta quest~o s6 e introduzida para ilustrar ineficien

cias associadas a imposicees voluntaristas de elevadas TIN, sem ter 

em conta a dimensao dos mercados e o potencial industrial dos paises 

de acolhimento. 

Sao conhecidas as crfticas dirigidas a maioria das industrias 

automoveis espalhadas pelo mundo [82]: proliferac;ao e envelhecimento 

dos mode los, fraca qualidade tecnica, prec;os internes mui to 

superiores ao de iguais modelos produzidos nos tradicionais centres 

de produc;ao, etc •• As razoes radicam na reduzida dimensao dos 

mercados internes, o que e agravado pela reproduc;ao, em mercado 

fechado, do · oligop6lio internacional. As series de produ~_ao sao 

limi tadas, nao permi tindo o aprovei tamento de economias de escala, 

tanto nas opera~oes de montagem como nas situadas a montante. 
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Acrescente-se a is to, que urna elevada TIN exige urn tecido e urna 

cultura industriais nao existentes ern muitos dos pa1ses tradicional

mente nao produtores. 
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Gr2d ico 16· I I. A 
Indice de Custo de Produ~ao em Fun~ao 
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Nurn estuqo feito por BARANSON [83] para o Banco Mundial sobre a 

situa~ao da industria autorn6vel nos PVD, cornpararn-se custos de 

produ~ao em fun~ao das TIN e dos volumes de produ~ao, com identicas 

situa~oes ern paises de refer~ncia. Realce, no caso das estirnativas 

feita para a India, para a rela~ao directa entre a evolu~ao dos 

custos e da TIN, a testernunhar a inefici~ncia da industria de 

componentes. 0 indice de custos sobe mais significativamente a 

partir dos 60% da TIN-, limiar, a seguir ao qual, a produ~ao de 

motores e carro~arias ja ~ exigida. Para qualquer TIN, o 1ndice de 

custos ~ecresce com os volumes de produ~ao, a sugerir a importancia 

dos niveis de utiliza~ao da capacidade produtiva instalada sobre os 

custos unitarios. Para valores de integra~ao superiores a 60%, os 

custos de produ~ao de VP situam-se entre 1. 5 e 2 vezes os custos 

europeus, seja qual for o nivel de produ~ao. Para TIN pr6ximas de 

100%, a produ~ao e entre 2 e 3 vezes mais cara na India. 

Tomando como base de compara~ao os custos de produ~ao nos EUA, 

est.imou-se a evolu~ao dos custos de produ~ao de dois modelos de VP e 

urn modelo de camioes ligeiros, na Argentina, Mexico e Brasil, para 

TIN crescentes e para series de produqao variaveis entre 20 e 30 mil 

un. I ano. Os diferenciais de custos entre os tr~s paf.ses refletem, 
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segundo BARANSON, diferentes posicionamentos das filiais e das 

industrias de componentes nas respectivas curvas de experi~ncia, bern 

como a diversidade de modelos montados numa mesma unidade. Ern 

qualquer dos paises, os rnaiores acrescimos de custos verificam-se a 

partir dos 40% de integrac;:ao, nivel a partir do qual, o conteudo 

Grafico 17-II.A 
Indice de Custo de Produ~ao em Fun~ao 

da TIN de VP e VC ligeiros 
100 = Custo de Produ~ao nos EUA 
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tecnol6gico, a qualidade e a sofisticagao dos subsistemas a integrar 

exigem uma industria de pegas e componentes eficiente e urn mercado 

que viabilize o aprovei tamento das economias de escala. 

Varies paises com estatuto de produtores 1 atingida algurna 

maturidade industrial, iniciaram politi,cas de promogao de exporta

goes de CBU 1 pec;as e componentes, entrando 1 assim, na fase de 

competigao internacional, mais uma vez 1 com o apoio das FMN. 

Voltaremos ao assunto em 2.2.2. 

Impossibilitados de exportar e de investir nos Paises de Leste 1 

restava aos grandes construtores 1 no quadro das alternativas 

disponiveis 1 a venda de licengas de produgao. Esta foi 1 com efeito 1 

a via seguida. 56 que 1 para reduzirem o "gap" tecnol6gico, os 

governos destes paises articularam os contratos de produgao sob 

licenc;:a 1 com outras formas contratuais de maier empenhamento mutuo: 

acordos de cooperac;:ao industrial com co-produc;:ao. As restric;:oes 
-

cambiais com que estes paises cr6nicamente se debatem, incentivaram 

os acordos de compensac;:ao comercial 1 a luz dos quais a balanc;:a de 
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divisas, para urn projecto concreto ou conjunto deles, deveria 

equilibrar-se. A aquisigao de tecnologia, a assist~ncia tecnica, o 

pagamento de "royal ties", os fornecimentos de pee;: as e componentes, 

etc., deveriam ser financiadas com exportac;:oes de produtos finais, 

pec;:as e componentes, a produzir no ambito dos projectos (Anexo 

10-II.A). 

Em 1978, o conjunto dos Paises de Leste produzia VP e VC, num 

total de 3. 4 mil hoes de un., cabendo 2. 2 mil hoes a URSS. S6 a 

Jugoslavia e, em mui to menor grau, a Romenia e a Hungria haviam 

consentido na criac;:ao de "joint-ventures", como forma de desenvolvi

mento dos acordos de cooperac;:ao industrial [84]. 

A FIAT detinha, no inicio dos anos 7 0, 16.5% do capital da 

ZADOVI CRVENA ZASTAVA, a maior empresa Jugoslava. A CITROEN, 49% do 

capital da CIMOS, que montava os modelos Dyane 6, GS e ex. Na firma 

UNIS-TAS, a VOLKSWAGEM possuia 41% de capital, nela se montando os 

modelos Golf e Jetta. Em cooperac;:ao com a MERCEDES, a empresa FAPO

FAMOS montava vc, com CKD provenientes da RFA, que importava pec;:as 

e componentes da Jugoslavia. 

A produc;:ao da Hungria limita-se a VC, para isso contribuindo os 

acordos de co-produc;:ao da VOLVO com a empresa IKAROS e da STEYER corn 

a CSEPEL. Na Rornenia, a RENAULT e a CITROEN participam no capital da 

AUTO-DACIA e da OLTTCIT-, que produzem VP. Os VC sao produzidos pela 

AUTOCAMIONE, ern cooperac;:ao com a MAN. 

A FIAT, presente, desde os anos 30, na Pol6nia, onde era rnontado 

sob licenc;:a o modele 508, assinou, em 1958, corn as autoridades 

locais, urn acordo de assist~ncia tecnica e produc;:ao sob lic;:enc;:a do 

modele 125. Ern 1971, em iguais condic;:oes, era produzido o modele 

126, incorporando 15% de pec;:as vindas da Italia, e proibido de ser 

export ado para a Europa. Na URSS, a cooperac;:ao tecnica foi rnais 

longe. Neste pais, aquela empresa italiana ajudou a desenhar, 

construir e equipar o maier complexo integrado de autom6veis no 

mundo: o VOLGA AUTOMOBILE WORKS ern Togliatti. Este complexo foi 

planeado com uma capacidade de 600.000 VP/ano. Uma versao adaptada 

do Fiat 124 ( o Lada) era ali produzida, tendo comegado a ser 
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exportada para a CEE 1 a pregos "dumping" 1 ern 19 7 5 1 sern que a FIAT 

tenha sido capaz de imper clausulas de restri<;:ao as exporta<;:oes. 

Particularrnente not6ria e a aus@ncia das ernpresas japonesas nos 

rnercados de Leste. As ernpresas arnericanas t@rn side renitentes ern 

aderir ao modele de cooperagao irnpcsto pelas autoridades destes 

paises. Ern 1980 1 apenas se conheciarn 1 protoganizados per FMN 

americanas 1 3 acordos de cooperagao -subcontratagao de rnotores 1 

eixos e componentes- 1 2 deles com a Joguslavia, o pais mais aberto 

a Ocidente. Ja na China, onde se conhecem 18 acordos de cooperagao 

tecnica com empresas estrangeiras 1 11 sao protagonizados par FMN 

japonesas 1 1 pela CHRYSLER e os restantes par FMN europeias [85]. 

A RDA e a Checos lovaquia sao, de entre todos os Paises de 

Leste, os que ensaiaram solugoes mais auton6mas em rela<;:ao as FMN 

ocidentais 1 para desenvolverem as suas industrias autom6veis 

nacionais. 

2.2.1.2.3 - Ccmercio de Pegas e Componentes 

No Ambito das formas de envolvimento externo das empresas 1 

adrnite-se a exist@ncia de um trade-off entre exportagoes e produgao 

no exterior de produtos finais. Quando de trata de produtos-sisterna, 

aquele trade-off e, contudo, gerador de tipo particilar de comercio: 

o comercio de peg as e componentes 1 ou sej a, o comercio intra

produto. Este tern tanta menor amplitude quanto, dado o volume de 

produgao no exterior, maier for a TIN das filiais ou "quase

filiais". A intensidade deste tipo de comercio cresce corn a DIPP 1 

seja ela directamente promovida pelas FMN produtoras de veiculos, ou 

pelas empresas produtoras de pegas e componentes, elas pr6prias FMN, 

ou nao. A pr6pria exportagao de produtos finais, dado o caracter de 

bens duradoiros des VP e VC, e geradora de comercio de subsistemas, 

pegas e componentes para reparagoes. · 

Com a informagao disponivel 1 nao e viavel repartir o comercio 

deste produtos intermedios, per fluxes destinados a operagoes de 

primeira montagem e a reparaqoes, sendo de admitir, porem, que as 

montagens sao o principal destine. Tambem nao e possivel, per 
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rnaioria de razao, testar se as exportac;:oes I irnportac;:oes sao fluxos 

intrafirma ( FMN que exporta para a.s suas filiais no estrangeiro, 

trocas interfiliais, trocas entre filiais e casa-rnae) ou interfirmas 

( FMN que exporta para produtores sob licenc;:a ou o produtor 

independente de pec;:as e cornponentes que exporta para terceiros 

paises, ao abrigo de acordos de fornecirnento ou de subcontrata~ao 

internacional) . 56 a nivel monografico se pode fazer luz sobre o 

assunto. As estatisticas internacionais nao estabelecem nenhuma 

distinc;:ao e, naturalmente, elegem o pais como unidade de regis to. 

Contudo, apesar da superioridade numerica das implantac;:oes sob 

licenc;:a, a produc;:ao internalizada das FMN e superior a externaliza

da, rnesmo para as empresas japonesas (Quadro 24-II.A). Isto leva a 

supor que 0 grosso deste cornercio e intrafirma. 

A irnportancia do comercio de pec;:as e cornponentes(CTCI 784) nas 

economias de rnercado pode ver-se no Grafico 18-I.A. Evoluiu de cerca 

de 20 mil milh6es ~e d6lares em 1976, para quase o dobro em 1985, 
I 

acompanhando a evoluc;:ao do comercio de VP (CTCI 781). E mesroo 

superior ao comercio de VC e veiculos especiais (CTCI 782 e 3). 

Grafico 18-II.A 
Comercio Mundial - Economias de Mercado 

Imp+Exp/2 - mil milhoes de SEUA 
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Todos os 7 tradicionais produtores de veiculos sao, a urn tempo, 

exportadores e importadores de pec;:as e cornponentes. Ern proporc;:oes 

diferentes, sem excepc;:ao, evidenciam urn saldo comercial positive na 

rubrica 784 da CTCI. Sao mesmo, compreensivelmente, incluindo o 

Canada, os principais exportadores, totalizando 78.6% em 1976 e 
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74.4% em 1985 das exportac;oes das economias de mercado. No que 

respeita as importagoes, o Canada, os EUA e a Belgica 

respectivamente, o primeiro, segundo e terceiro importadores. 

sao, 

0 acordo comercial de 1964 entre os EUA e o Canada visou a 

integragao das duas industrias e originou, como referirnos em 

2. 2. 1. 2. 2, urn crescimento espectacular das trocas de VP e VC e, 

consequentemente, de pegas e componentes. A America do Norte, sob a 

acgao das FMN americanas, e hoje a regiao onde a DIPP na industria 

autom6vel foi levada mais longe. 0 Canada e simultaneamente o 

principal importador de VP, vc, pegas e componentes des EUA e este 

ultimo e, nos mesmos produtos, o principal importador do Canada. Os 

EUA constavam, em 1985, na lista des primeiros 5 clientes de 11 dos 

principais 12 exportadores da rubrica 784 da CTCI. Estes 12 paises 

sao exportadores de veiculos para os EUA e/ou lugar de acolhimento 

das FMN americanas. 

Quadro 22-II.A 
Participa~ao no Comercio de Pe~as e Componentes (CTCI-784) 

das Economias de Mercado 

I EUA Can. RFA Jap. Fran. R.U Ita. Sue. s.Lux Esp. Mex. Bras. ' Total I 
1--------- --------------- -------1. 
I 1976 ' EXP 28.3 12.9 18.2 4.9 8.9 10.2 4.9 3.2 2.7 o.a 0.1 0.4 95.5 I 
I \ IMP 1 B. 3 2 2 . 7 4. 7 0. 3 L 7 2. 7 1. B 2 . 1 12. l 1.1 3 .1 0. 6 7 4. 1 I 
I 19 81 \ EXP 3 0. 3 11. 7 2 0. 1 9. 3 10. 4 5. 5 3. 4 2. 5 l. 3 0. 6 0. 9 9 5. 9 I 
I \ IMP 16.7 23.6 7.4 0.4 6.1 5.7 3.4 2.7 12.6 1.4 5.4 0.7 S5.9 I 
1 19 a 5 ' E xP 2 5 • 9 16 • 1 15 • 4 12 • a 7 • 7 6 • 2 4 2. 4 1. a 1. 5 1. 2 1. 1 9 6 • 1 1 

I ' IMP 2 4. 3 2 4. 5 4. 9 o. 4 3. 6 4. a 2. 1 1. 6 7. 7 1. 7 3. 3 1.1 79.9 1 

1-----------------------------------------------------------------------------------------------------------l 
I Pricipais Canada EUA a.Lux EUA Espanha RFA RFA B.Lux P.Baixos Fran~a EUA EUA I 
I Clientes Mexico (96\) R.U Austral. RFA EUA Fran~a EUA RU RFA canada canada ! 
I em RFA EUA RU EUA s.Lux EUA RU RFA RU RFA RFA I 
I 19a5 Aus1:ral. Fran. B.Lux B.Lux Fran. RU RFA Fran. EUA ?'ran. RU 
I RU Italia A.Sul Italia Espanha s.Lux P.Baixos Italia B.Lux Espanha ItHia 
I Principais canada EUA Fran~a EUA RFA Fran~a B.Lux P.Baixos Fran~a EUA 
I Clientes B.Lux (aO\) EUA Austral. B.Lux RFA Finland. RU RU RFA 
I em Austral. B.Lux Tailand. Espanha EUA RFA RFA RFA Canada 
I 1981 RU RU RU ItHia RU RU Fran~a EUA RU 
I RFA ItHia B.Lux RU Espanha P.Baixos suecia ItHia P.Baixos-

Fonte UN Yearbook of International Trade e Statistics 

No que respeita a Belgica, tenharnos presente que se trata de urn 

pais onde estao irnplantadas FMN originarias de muitos des tradicio

nais paises produtores, a maier parte delas procedendo a operagoes 

de rnontagem alirnentadas per outras filiais. A integragao destas 

unidades com outras filiais europeias e particularrnente intensa no 

case das FMN suecas e americanas. 
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Tradicionalmente nao importador de VP e VC e fechado ao IDE, o 

Japao apresenta o maior racio das exportac;:6es relativamente as 
importac;:6es da rubrica 784 da CTCI( cerca de 30 em 1976), apesar de 

ser apenas o setimo exportador de pec;:as e componentes. 0 valor do 

racio quase que duplicou entre 1976 e 1985, seguindo o crescimento 

das exportac;:oes de veiculos, mas tambem da produc;:ao no exterior. Na 

lista dos principais clientes de pec;:as e componentes do Japao 
I ' constam as EUA, a Australia, o Reina Unido, a Belgica, a Afr~ca do 

Sul e a TailAndia, paises para onde as FMN nip6nicas exportam, estao 

presentes com filiais, ou licenciaram empresas lo.cais. 

A importancia das exportac;:6es de VP e vc, como forma de 

envolvimento externo das empresas japonesas, a par do reduzido racio 

Pk+l/Pd (Quadro 24-II.A), explica o fraco peso das exportac;:6es da 

rubrica 784, relativamente as rubricas 781, 782 e 783 do CTCI. De 

entre as 12 mais importantes exportadores de pec;:as e componentes, o 

Japao e o de men·or importAncia ao nivel das importac;:6es. 0 

crescimento das suas importac;:oes relativas de pec;:as e componentes, a 

partir de 1980, decorre de IDE em industrias complementares e de 

acordos de fornecimento e subcontratac;:ao em paises do Sudueste 

Asiatica, bern como do acordo entre a VOLKSWAGEN e a NISSAN para 

montar o modele Santana no Japao, com envio, a partir da RFA, de 

motores, caixas de velocidade e chassis. 

Grafico 19-II.A 
Comercio de Pecas e Componentes 

Exp/lmp - ctci - 784 
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Seguem-se, segundo a importancia do racio exporta~oes sabre 

importac;:oes da rubrica 784 da CTCI, a RFA, a Franc;:a a Italia, a 

Suecia e os EUA, este 2 dais ultimos paises, com uma balanc;:a quase 

equilibrada. 0 Reina Unido que, em 197 6, exportava cerca de 3. 5 

vezes as peqas e componentes que importava, ern 1985 e, com os EUA, 

quase urn importador liquido. A erosao da posic;:ao do Reina Unido nao 

e alheio o crescimento das importaq6es de VP e VC. 0 Reina Unido e 
o terceiro clients do Japao e o segundo da RFA, que sao os 

principais exportadores de VP e VC para este pais o Note-se, 

igualmente, que a FORD e a GoMOTORS t~m investimentos complementares 

nos dais paises europeus, mas de maier import!ncia na Alemanha. Do 

acordo firmado em 1981 entre a BLMC e a Honda, ao abrigo do qual a 

empresa inglesa manta o modele Honda Ballade sob a denominaqao de 

Triunph Acclaim, resul tou urn fluxo significative de transmissoes, 

tabliers, suspensoes, far6is, etc., proveniente do Japao. 

Com excepqao do Reina Unido, os restantes paises exportam, em 

valor, mais VP e vc do que as respectivas peqas e componenteso Esta 

posiqao excepcional do Reina Unido, a par da contracqao das 

exportac;:oes de vc e VP , explica-se p~la tradiqao exportadora da 

Grafico 20- I I. A 
Exportacoes Relativas de Pecas e 
Componentes - ctci 78/(781+2+3) 
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sua industria de componentes, povoada de grandes empresas 

independents e onde pontuam a LUCAS e GKN, que fornecem equ±pamento 

electrico, transmissoes e equipamento de motor a varies construtores 

mundias o A titulo de exemplo, refira-se que a LUCAS detinha, em 
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1979, 19.7% do rnercado de equiparnento electrico para autorn6veis da 

CEE. Crescenternente, as filiais da FORD e da G.MOTORS encaram o 

Reina Unido rnais como urn local de produ~ao de cornponentes, do que de 

produ~ao/rnontagern de veiculos. 

Segue-se, por ordern de irnportancia de exporta~oes relati vas d.a 

rubrica 784 da CTCI, a Italia e a Fran~a, esta corn urn racio 

crescenta a partir de 1980. As posi~oes da Suecia, RFA e EUA estao 

rnui to pr6xirnas, ligeirarnente a baixo dos 50%. As irnporta~oes 

Gr.3flCO 21-II.A 
Importacoes Relativas de Pecas e 
Componentes - ctci 78/(781+2+3) 
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relativas de pe~as e cornponentes constam do Grafico 21-II.A, nao se 

vislumbrando nenhurna correla~ao entre a posigao relativa dos 

diferentes paises como .importadores, e respectiva posigao ao nivel 

das exportagoes. 

As determinantes econ6micas das trocas cruzadas ( 13 paises) de 

rnotores de combustao foram estudadas por FOREMAN-PECK [86] atraves 

do seguinte modele de RLM 

onde Tij sao as exporta~oes liquidas do pais i para o pais j; Yj e 

o rendimento nacional do pais de destine j; Xj a populagao do pais 

j; Dij a dist~ncia entre os paises i e j; Qij a produgao/montagem de 

veiculos do pais i em rela~ao ao pais j; Si actividade grevista no 

pais de i; wij os salaries horarios praticados pela FMN no pais i 

relativamente aos pagos no pais j u e uma variavel residual. 

316 



----~- ---------

0 autor prop6e os seguintes sinais para os parametres: B1 , !3 2 , 

B3 , 13 4 > 0 e 13 5 , 13 6 < 0. Os custos relatives de produc;ao, 

aproximados pelos salaries relatives, nao sao estatisticamente 

significativos na explicac;ao das trocas bilaterais liquidas de 

motores de cornbustao. As determinantes rnais importantes sao as 

condi~6es de procura nos paises de destino, medidas pela rendimento 

per capita e a popula~ao, a distancia e a normalidade e nivel das 

condi~6es de oferta, aproximadas pela actividade grevista no pais de 

origem e pela produ~ao do pais de origem relativamente ao pais de 

destine. 

Ernbora nao considerado na especifica~ao do modele anterior, o 

comercio de cornponentes e rnuito infuenciado por factores politicos, 

que irnp6em equilibrios comerciais. Nao s6 nos Paises de Leste, como 
, 

vimos no ponte anterior, mas tambern no Ocidente. E o case do 

cornercio intra norte-americana, como outros que passarnos a referir. 

As rnanifesta~6es de preocupa~ao do governo inglAs, quanta ao 

defice sectorial do pais, infuenciaram algumas empresas estrangei

ras, a partir de 197 8, a cornprar rnais componentes em Inglaterra. 

Algumas FMN fizeram consideraveis investimentos na industria de 

componentes na Austria, ap6s o governo ter amea~ado com restri~6es 

as importa~6es de VP, para suster o defice comercial sectorial: 8%. 

da balan~a cornercial [-8 7 ] . As exporta~oes do Brasil e do Mexico 

resultam de acordos firmad6s entre os respectivos governos e as FMN 

la implantadas, ao abrigo de prograrnas de promo~ao de exporta~6es. 

Em Portugal, o projecto RENAULT, negociado entre o governo portuguAs 

e a RENUR, preve, por um periodo consideravel, o equilibria da 

balan~a de divisas do projecto e, hoje, em consequencia, Portugal e 

urn exportador de pe~as e cornponentes para a Europa. A dimensao 

politica da internacionaliza~ao da industria autom6vel e cada vez 

maier, nurn quadro ern que as FMN negoceiam, 

os governos dos paises. 

em pe de igualdade, com 

Des de me ados da dec ada de 7 0, ap6s o primeiro cheque petroli

fero, os grandes construtores, num contexte de reestruturac;:ao da 

industria, desenvolveram, entre si, urn vasto conjunto de acordos de 
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coopera~ao nos dominies da produ~ao -rnotores, caixas de velocidades 

e outros subsisternas- e da investiga~ao tecnol6gica. Desta 

coopera~ao cornpetitiva, resultara, necessariarnente, urn rnaior nivel 

de cornercio de pe~as a cornponentes de utiliza~ao conjunta. 

Retornaremos este assunto no ponto seguinte. 

2.2.2 - Crise e Desenvolvimentos Recentes 

No inicio da decada de 7 0, urn dos tra~os mais marcantes do 

rnercado autom6vel rnundial era a sua relatiya compartimentaQao. 0 

rnercado norte-americana, naturalmente protegido das importa~oes 

pel as preferencias dos consumidores, era dominado pelas FMN 

americanas. Importavam-se, entao, cerca de 1.4 milhoes de VP numa 

procura de aproximadamente 9 milhoes, sendo a Europa, em particular 

a RFA, o principal exportador. 

De igual modo, o mercado europeu, com uma dimensao de cerca de 8 

milhoes de VP e 1 milhao de vc, importava menos de 300 mil veiculos, 

quase metade vindos dos Paises de Leste. A procura era satisfeita 

pela produ~ao europeia. Partes significativas das produ~oes 

domesticas erarn colocadas nos ·mercados nacionais dos concorrentes, 

progressivamente interpenetrados. Nos restantes paises europeus, se 

abertos as exporta~oes, as empresas concorriam entre si pela 

conquista de quotas de mercado, com base na exporta~ao da produ~ao 

domestica; quando protegidos, a concorrencia fazia-se com a 

instala~ao de unidades de-produ~ao/montagem nesses mercados. 

Em 1970, o Resto do Mundo importava proximo de 1.1 milhoes de 

VP, dos quais 800 mil provinham da Europa, 200 mil do Japao e 100 

mil da America do ·Norte. Nos mercados protegidos, a concorr~ncia 

fazia-se pela via do IDE ou da venda de licen~as que, no Resto do 
I 

Mundo, respondiam pela produ~ao de mais de 1 milhao de VP. A Africa 

priviligiava as importa~oes da Europa, a America Latina dos EUA, a 

Asia e a Oceania, do Japao. Nos mercados Japon~s e dos Paises de 

Leste, a procura era satisfeita pelas empresa locais. 

Est a s i tua~ao correspondia a urn equilibria da industria a 

escala mundial, em vias de ser rompido pela convergencia de dais 
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factores: a emergencia do Japao como grande produtor e concorrente 

internacional e a crise energetica. 

A primeira crise energetica teve sabre a industria autom6vel 

dais efeitos imediatos: a contrac~ao da procura nos dais principais 

mercados, e deslocamentos dos padroes de consume para ve.f.culos de 

menor pre~o e mais baixo consu.1no energetico. 0 efeito cumulative 

destes dais efeitos foi particularmente not6rio nos EUA, o pais mais 

motorizado do mundo. A procura tendia para a satura~ao e os 

produtores locais nao estavam aptos a satisfazer as novas preferen

cias dos consumidores. 

Em 1975, a taxa de motoriza~ao havia atingido ja os 2 habitantes 

par VP nos EUA e os 3. 7 na CEE. Nestas circunst&ncias, dada a 

caracteristica de bern de consume duradouro do autom6vel, e de bens 

de investimento dos VC, as procuras podem ser diferidas. Parte 

significativa das vendas e de reposi~ao ou de motoriza~ao multipla, 

ao nivel familiar e empresarial. 

Quadro 23-!I.A 
Novas Registos nos Tradicionais Paises Produtores - 1973•100 

-------------------------
1973* 1974 1975 1976 1977 1978 1979* 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 I ___ , ----------1 

RFA I 
VP I 100 83 104 113 126 131 129 119 114 102 120 118 117 
vc 1 100 1a 79 1oo 100 113 123 121 108 9o 1os 95 98 

Fran9a I 
vP 1 100 a1 as 106 109 113 113 101 1os 116 116 101 101 
vc 1 100 94 75 1o9 110 111 111 120 124 135 12a 111 121 

R.Unidoj 
VP I 100 76 72 77 ao 96 103 91 a9 90 104 101 106 
vc 1 1oo 79 73 10 1s as 1oo a9 n 1s as a6 91 

ItHia I 
VP I 100 aa 72 a1 84 82 96 117 119 115 109 113 121 
vc 1 1oo 122 92 11s 133 112 136 148 169 11s 123 118 122 

suecia I 
vP 1 1 o o 115 1216 13 8 1 o 6 8 8 9 s as a 3 8 a 9 6 1 o 2 116 
vc 1 100 1o4 99 114 119 101 101 118 113 113 1o9 122 137 

Europa I 
VP I 1 o o a 6 a a 1 o o 1 o 6 1 o a 112 1 o 6 1 o 3 9 s 9 2 9 6 
vc 1 1oo 

EUA I 
VP )100 76 72 aS 95 96 91 77 76 86 79 a9 97 
vc I 1oo 88 79 101 116 131 11s a2 12 ao a9 133 1ss 

Japao I 
vP 1 100 78 93 a3 as 97 1o3 97 97 104 101 106 106 
vc 1 100 79 79 84 85 92 101 1o9 114 112 113 118 124 

I 
139 I 
104 I 

I 
no I 
14s I 

I 
1c9 1 

93 I 
I 

126 I 
127 l 

I 
120 1 

148 1 

I 
104 1 

I 
I 

101 1 
161 I 

I 
101 I 
129 I 

-----'------------------- --------------------------------' Fonte: SMMT * - Anos de aumentos des pregos do petr6leo 

No conjunto dos mercados europeus, a procura recuperou a partir 
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de 1976, atingindo urn novo pice em 1979. Maiores dificuldades de 

recupera~ao, na Europa, foram sentidas na Italia (VP) e Reino Unido 

(VP e VC). Nos EUA, nos anos seguintes, a procura de VP ficou sempre 

aquem do nivel de 1973. 

A situa~ao agravou-se com o segundo cheque petrolifero 

refor~ando as tendencias do primeiro . Com excepc;ao dos EUA e da 

Suecia (VP), a recuperac;ao foi, porem, mais rapida. o Japao foi o 

pais que melhor respondeu a crise. No plano da produc;ao, os efeitos 

foram mais suaves, apesar da lenta recuperac;ao da procura interna, o 

que obrigou a urn aumento das exportac;oes. 

Vimos ja como as vantagens competitivas da generalidade das 

empresas nip6nicas se saldaram por peneta~oes crescentes em todos os 

mercados do mundo, contribuindo para a imobiliza~ao das capacidades 

produtivas das empresas americanas e europeias. Esta penetra~ao 

culminou em formas de proteccionismo implicito, obrigando as 

empresas japonesas a autolimitarem as exporta~oes . A competi~ao, 

ate entao jogada a dois - EUA e Europa -, pas sou a ser jogada a 

tres. A compartimenta~ao dos principais mercados atenuou-se, 

a competi~ao globalizou-se e acentuou-se ao r.ivel dos pre~os. 

0.50 

-0.50 

Graf ico 22- I I. A 
Evolu~ao da Produ~ao de VP 

CPt-Po)/Po ; Po = 1973 ou 1974 
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Em consequencia, nalguns paises, o desemprego sectorial 

instalou-se e alguns produtores de masssa apresentaram elevados 

prejuizos. S6 as empresas japonesas e os produtores especializados 
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europeus, -BMW, MERCEDS-BENZ, SAAB , VOLVO, etc.-, resistiram bern a 

crise ou foram pouco afectados por ela [88]. 

Neste. clima de crise, as projec~oes da procura para as decadas 

de 80 e 90 apresentavam taxas de crescimento inferiores as das 

decadas anteriores, com redu~oes mais significativas nos mercados da 

America do Norte e da Europa Ocidental. As procuras mais dinamicas 

registar-se-iam na America Latina, Africa, Asia e Paises de Leste, 

onde as taxas de motoriza~ao estavam muito aquem dos padroes de 

satura~ao. Mas, mesmo nestes paises, com excep~ao dos da Europa de 

G r a f i co- 23- I I. A 
Evolu~ao da Produ~ao de VC 

CPt-Po)/Po ; Po=1973 
l.OOr------------------------------------. 
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Fonte: SMMT 

Leste, na decada de 90, a procura seria menos dinamica do que na 

decada anterior. Nos pai_ses da OCDE, para o ano 2. 000, 86% da 

procura seria de reposi~ao e, a nivel mundial, que era da ordem dos 

58% em 1980, seria de 7 6% no final do seculo [ 89]. Alguma 

literatura contestataria da civiliza~ao do autom6vel e seus efeitos 

mais nefastos, polui~ao sonora e atmosferica, congestionamento 

urbana, acidentes mortais etc. -, vislumbrou o fim da sua era [90]. 

De uma maneira geral, os analistas especularam sabre o futuro da 

industria, equacionando cenarios provaveis. 

No final da decada 70, admitia-se que uma nova onda de fusees e 

absor~oes se avizinhava. S6 sobreviveriam os produtores de massas 

que, para maximizarem os efeitos das economias de escala, 

necessaries para enfrentar a concorrencia nip6nica, atingissem 
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volumes de produgao superiores a dais rnilhoes de unidades. os 

pequenos produtores especializados seriarn absorvidos pelos grandes. 

Na Europa, corn uma industria fragmentada pela sua carta geopolfti

ca, s6 restariam dais ou tr~s gigantes (91]. Tambem na industria de 

pegas e componentes, a reestruturagao seria necessaria, para 

viabilizar o alargamento das series de produqao a rnontante, e 

contribuir para uma dinamica competitiva de preqos a escala rnundial. 

Os sobreviventes, nurn quadro de progress iva rnundializaqao e 

homogeneizaqao dos rnercados e de globalizaqao da concorrencia, 

conceberiam as suas politicas de produtos ern obediencia a uma 16gica 

comercial de promoqao do carro rnundisl (92]. 

Com impacto estrutural, dignas de nota, ha a referir apenas a 

compra da CITROEN pela PEUGEOT (1974) e em 1978, a compra da 

CHRYSLER-EUROPA pela PEUGEOT-CITROEN, dando origem ao grupo PSA. Em 

consequencia, o grupo passou a ocupar, temporariamente, o primeiro 

lugar europeu e o terceiro mundial, na escala hierarquica das 

empresas, ordenadas pela produqao. Com rnenor impacto estrutural, a 

FIAT Spa adquiriu o controle da FERRARI Spa em 1979 e, em 1986, 

comprou o grupo ALFAROMEU que, com a LANCIA, ja pertenqa da FIAT 

desde 1968, originaram o grupo ALFA LANCIA INDUSTRIALE Spa. Na 

industria de componentes, as realizaqoes ficaram ainda mais aquem 

das espectativas, nao obstante as instancias comunitarias ( 93] se 

pronunciarem, regularmente, pela necessidade de promover a sua 

concentraqao e a melhoria · das relaqoes contratuais com os grandes 

construtores. 

Ainda no plano prospective, duas teses em confronto vislumbra

vam soluqoes diferentes para a localizaqao da industria (94]. Uma 

pessimista, suportada pelos ensinamentos da teoria do ciclo de vida 

do produto e pelas projecqoes da evolugao da procura mundial, 

advogava a inevitabilidade da desloc·alizaqao da industria para os 

paises de mais baixos custos de produgao e maior dimensao dos 

respectivos mercados. Cumprir-se-ia, assim, a terceira fase da 

teoria de VERNON: a industria autom6vel I chegada a fase de 

maturidade, emigraria para outros paises, a partir dos quais os 

rnercados dos tradicionais paises produtores seriarn progressivamente 
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abastecidos. A tese optirnista advogava que a industria, instigada 

pela crise, saberia reencontrar as vias da sua superaqao, perrnane

cendo nos centres tradicionais de produqao e continuando a ter, ai, 

urn papel importante ern materia de ernprego, exportaqoes e como campo 

experimental de novas tecnologias e rnetodos de organizaqao 

industrial tese .Qs desrnaturaQao Q.a industria. De res to, os 

cenarios pessimistas de esgotarnento das reservas energeticas nao se 

confirmariarn e, pelo rnenos ate ao ano 2. 000, nao se vislurnbrava 

alternativa para o autom6vel, ou rupturas na sua concepqao de base. 

Esta-se hoje ern condiqoes de fazer urn balanqo daquelas duas 

teses. A inforrnaqao ernpirica disponivel perrnite confirrnar a maior 

verosimilhan~a da segunda e sustentar, apenas rnuito parcialrnente, a 

segunda. 

Entre 1980 e 1986, para o conjunto das 29 ernpresas corn mais de 4 

implanta~oes no estrangeiro- IDE e venda de licen~as- dirninuiu o 

numero de paises com irnplanta~oes - 59 contra 82 - e o m1rnero de 

instala~oes - 428 contra 518 - excluindo as dos Paises de Leste 

(Quadro 21-II-A). 

A diminui~ao foi generalizada a todos as regioes do mundo, corn 

excep~ao da America do Norte, onde as irnplanta~oes passararn de 12 (6 

dos EUA no Canada) para 21, das quais rnais 6 japonesas e rnais 3 

europeias, 2 suecas e 1 alerna. S6 as ernpresas Italianas e do Reine 

Unido continuarn sern produzir ou rnontar veiculos no grande mercado da 

America do Norte (Anexos 8-II.A e 11-II.A). 

Curiosarnente, e no dominic da produ~ao sob licen~a que a reduqao 

do nurnero de instala~oes mais se fez sentir (304 contra 196), 

aurnentando as irnplantacoes corn participa~ao de capital. De entre 

estas, as participa~oes rninoritarias aumentararn e as participa~oes a 

100% dirninuirarn ligeirarnente. 

Corn excep~ao do Japao, que aurnentou o nUmero de implantaqoes no 

estrangeiro de 140 para 164, todos os restantes paises viram 

diminuidas as suas. No conjunto, as empresas europeias passaram de 

254 para 181 irnplantaqoes e as dos EUA de 124 para 84. No caso das 
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empresas japonesas, todas as implanta~6es com capital crescem (de 34 

para 66), em especial as de participa~ao rninoritaria, que continua

ram a representar 60.6% das filiais. Tarnbem no case das empresas 

europeias, foram as implanta~6es sob licen~a que diminuiram (de 145 

para 68), nao chegando os aumentos das implanta~6es com capital para 

compensar aquelas. As redu~6es sao percentualmente mais significa

tivas no case da FMN do Reina Unido (a BLMC), que e, alias, o pais 

mais afectado pela crise, seguindo-se as FMN des EUA e da Franga. 

A analise da evolu~ao das implantag6es par regi6es do globe 

comporta alguns ensinamentos adicionais. 0 aumento das implanta~oes 

nos EUA e a redugao noutras regioes nao abonam a favor da tese do 

ciclo de vida do produto. Na America Latina, s6 o Japao viu mais ou 

mends estabilizado o nQmero de implanta~6es, diminuindo as dos 

restantes paises de origem. Na Europa Ocidental, ao decrescimo das 

implanta~6es totais, contrap6e-se o acrescimo das implanta~6es com 

capital, nao verificado no case das empresa americanas e inglesas. 

Na Oceania, s6 o Japao, e em menor grau a Suecia, aumentaram as suas 

implanta~6es. Na Africa e na Asia, as empresas japonesas progredi

ram, na primeira zona, tanto ao nivel da produ~ao sob licen~a como 

da cria~ao de filiais, na segunda, aumentando significativamente o 

ndmero de filiais com capital minoritario. Em Africa, das empresas 

europeias, s6 as Suecas aumentam as implantagoes de 5 para 6. 

A evolu~ao do m1mero · de implantag6es no estrangeiro teve, 

naturalmente, impacto no grau de internacionalizagao das empresas. 0 

ndmero de implantag6es no estrangeiro e, em si mesmo, urn indicador 

do grau de internacionalizagao. A luz dele, s6 8 das 10 FMN 

japonesas aprofundaram a internacionalizagao. Se tomarmos como 

medida desta, a produgao/montagem no exterior- sob licenga e com 

IDE- sabre a produgao domestica (Pk+l/Pd) para o conjunto das 

empresas, este racio manteve-se, nos dais anos em apreciagao, no 

valor 0.37 (95]. 

Seja par acrescimo da produgao domestica, redugao da 

produqao/montagem no exterior, ou acrescimos mais que proporcionais 

daquela em relagao a esta, todas as empresas americanas, a excepgao 
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da MACK- uma empresa de VC que diminuiu significativamente a 

produqao dornestica-, reduzirarn os graus de internacionalizaqao. Sete 

das dez ernpresas japonesas aurnentararn, de forma consideravel, o peso 

Quadro 24-II .A 

Grau de Internacionaliza9ao e Internaliza9ao 
das opera9oes Ex~ernas das Empresas 

-------------------------------
I I 1980 19 86 1 

1------------------ ---·-------------- --- I 
IEmpresas jPk/Pk+l 
1------

Pk+l/Impl Pk+l/Pd I Pk/Pk+l Pk+l/Impl Pk+l/Pdl 
I 

1 A.MOTORS I 0.89 
I CHRYSLER I 0.99 
I FORD I 0.99 
I G.MOTORS I 0.99 
I !.HARVEST I 1.00 
I MACK I 0.70 
IImpl.EUA I 0.99 
I HINO I 0.02 
I HONDA I 0.79 
I ISUZU I 0.12 
I MITSUBISHII 0.57 
I NISSAN I 0.60 
I SUSUKI I 0' 00 
I TOYOTA I 0.75 
I TOYO KOJIC! 0.25 
I DAIHATSU I o.oo 
I FUJY HEAVY! o.oo 
IImpl.Jap. 0.52 
I CITROEN 0.94 
I PEUGEOT 0.59 
I TALBOT 0.63 
I RENAULT 0.96 
IImpl.Fra. 0.86 
IImpl.RU(a) 0.69 
I FIAT 0.55 
I ALFAROMEU 0.77 
!Impl.Ita. I 0.55 
I SAAB SCANII 0.99 
I AB VOLVO I 0.98 
!Impl.sue. I 0.98 
I vw AUDI I 0.99 
I B M w I 0.82 
I D BENZ I 0.92 
I MAN I 0.79 
!Impl.RFA I 0.98 
I Impl.EUR I 0.84 
!Total I 0.88 

5684 
19206 
65907 
73363 

3513 
479 

43921 
572 

9725 
7806 

10094 
14873 

2816 
14053 

5216 
3248 
4330 
8149 
8430 
7034 

0.52 
0.41 
l. 26 
0.55 
0.53 
0.20 
0.71 
0.17 
0.07 
0.26 
0.17 
0' 12 
0.03 
0.08 

' 0 '08 
0.07 
0.04 
0' 10 
0.27 
0.20 

17681 0.49 
20002 
1389 4 

4528 
23323 

1557 
19 7 9 4 

3725 
72 55 
6246 

45256 
2727 
4020 
6208 

18905 
14001 
19 581 

0.41 
0.35 
0.30 
0.54 
0.04 
0.47 
0.32 
0.71 
0.59 
0.69 
0.04 
0.21 
2. 03 
0.51 
0.43 
0.37 

'-------------Fonte:CSCA 1981 e 1987 ) e UNCTC ( 1983-d 

0.95 
0.98 
0.99 
0.99 
0.89 
0.94 
0.99 
0.47 
0 .ll 
0.28 
0.94 
0.89 
0.66 
0.88 
0.27 
0.23 
0.96 
0.63 
0. 89 
0.66 

0.96 
0.88 
0.77 
0.90 

0.90 
0.99 
0.99 
0.99 
0.99 
0.68 
0.91 
0.21 
0.97 
0.92 
0.91 

1o594 o.33 1 

63316 o.35 I 
107644 o.89 1 

91718 o.54 I 
2085 o.11 1 
1094 o.28 1 

77433 o.61 1 

121 0.21 I 
33569 o.3o 1 

4395 o.21 I 
8829 o.16 1 

17233 o.2o 1 

15249 o.21 1 
20896 0.12 1 

5054 o.o8 1 

6o73 o.o8 1 

1689 O.Ol I 
11606 o.16 1 

18732 o.29 1 
17734 o.34 1 

I 
25880 o.44 1 
21439 o.38 1 

4041 o.16 1 

12o4o o.25 1 
I 

12o4o o.25 1 

67so o.41 l 
16478 o. 74 I 
11939 o.64 1 

74831 o. 56 1 

3909 o.o5 1 

4872 o.11 1 

1927 o.11 1 

23753 o.4o 1 

17446 o.37 1 

26959 o.37 I _______ I 

da produqao/montagern em terceiros pafses. As excepqoes sao a ISUZU, 

a MITSUBISHI e a FUGY-HEAVY. o grau de internacionalizaqao do 

conjunto das empresas europeias diminuiu de 0. 43 para 0. 37. As 

empresas frances as e suecas aumentaram-no, a BLMC pas sou de 0. 3 

para 0.16 e, das ernpresas alemas, s6 a BMW o aumentou ligeiramente. 

A FORD, a G.MOTORS, a VOLVO, a VOLKSWAGEM e a MAN sao as empresas 
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mais internacionalizadas do conjunto da amostra. 0 subconjunto das 

empresa japonesas permanece o de rnenor grau de internacionaliza~ao. 

Se definirrnos o grau de internaliza~ao da produ~ao no exterior 

pelo racio da produ~ao com IDE sabre a produ~ao total ( Pk/Pk+l), 

constatamos que a produ~ao externalizada e marginal para as empresas 

americanas. Ja no caso das empresas japonesas, apesar do aumento da 

produc;:ao internalizada, a externalizada e da ordem dos 40%., com 

situac;:oes rnuito dispares ao nivel das empresas. Por exemplo, toda a 

produc;:ao da SUSUKY, DAYATSU e FUGY-HEAVY e externalizada. Na Europa, 

sao as empresas alemas e suecas que apresentam maiores racios de 

internalizac;:ao. 

A produc;:ao/montagem (VP+VC) media par implanta~ao era de cerca 

de 20.000 veiculos em 1980 e de 27.000 em 1986. Este acrescimo s6 

nao e verificado para 7 empresas: tr~s japonesas, a BLMC, a FIAT, a 

MACK e a MAN. Se, no case da FIAT, a reduc;:ao se ficou a dever a 
venda do seu capital na SEAT (Espanha) e, no da BLMC, a aliena~ao de 

importantes filiais (Belgica, Espanha, Venezuela), para as empresas 

japonesas, deve-se ao maier acrescimo de implantac;:oes sob licenc;:a, 

par regra, menos eficientes. As implanta~oes mais eficientes sao as 

criadas pela FORD, G.MOTOR, VOLKSWAGEM e RENAULT. Em 19&6, a 

dimensao media das implantac;:oes 

significativamente. 

da HONDA e da TOYOTA aumentaram 

0 fecho desta analis-e·, para melhor confirmar ou rejeitar a 

hip6tese da evoluc;:ao da industria para a terceira fase da teoria de 

VERNON, exige a observac;:ao dos efeitos exportadores dos paises 

tradicionalmente nao produtores. Para o efeito, foi apreciada a 

evoluc;:ao dos saldos das balanc;:as comerciais sectoriais de todos 

.os paises de origem e acolhimento das 29 FMN da amostra, isolando 

aqueles que, em 1986, sendo local de _acolhimento daquelas empresas, 

exportaram pelo menos 10% do valor das importac;:oes (criteria A) e 

estas sao pelo menos 10 milhoes de d6lares (criteria B). Trata-se de 

criterios pouco exigente mas, mesmo assim, 

verificaram o criteria A, sendo o criteria 

s6 10, em 59 paises, 

B verificado por 22. 

Todos os paises que verificaram o primeiro criteria verificaram 
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tarnbem o segundo (Anexo 12-II.A). 

No continente americana, os dois criterios sao verificados no 

Canada 1 no Brasil e no Mexico. No primeiro pais, pel as razoes ja 

explicadas 1 nos dois paises da America Latina, por motives que se 

prendem com a reorientac;ao das respectivas politicas sectoriais. 

Para minorar a presssao sob a balanc;:a comercial o governo 

brasileiro pbs em pratica o prograrna BEFIEX, ern sirnul taneo com o 

plano do alcool [96]. Destinando-se 50% das irnportaqoes de petr6leo 

ao sector dos transportee, o programa alcool visou o apetrechamento 

dos VP corn rnotores alimentados com este carburante, a extrair da 

cana de ac;:ucar. Estima-se que, em 1986, 95% dos VP vendidos no pais 

ja estavam apetrechados com este tipo de rnotores. 0 financiamento do 

programa alcool foi assegurado pelas FMN a quem, atraves do programa 

BEFIEX 1 foram concedidas isenc;:oes fiscais, contra o cumprimento de 

metas de exportac;:ao. 

Em resultado dos programas, entre 1972 e 1982, previam-se 

exportac;:oes de 5. 6 mil milh6es de d6lares, dos quais, em partes 

iguais 1 3 mil milh6es pel a VOLKSWAGEN, FORD e G. MOTORS. No ano de 

1986, o Brasil apresentava ja uma balanqa sectorial praticamente 

equilibrada, representando as exportac;:oes de pec;:as e componentes, em 

1985, cerca de 60% do total das exportac;:oes. Foresta via, o_Brasil 

passou a ser o prirneiro exportador do tipo Sul/Sul, o decimo 

primeiro exportador mundial de peqas e componentes e o decimo 

construtor mundial(l980). 

Os PD sao os principais mercados da industria autom6vel do 

Brasil, mas esta exporta igualmente para outros PVD, num quadro de 

progressiva integraqao das filiais locais na rede de filiais das FMN 

ai implantadas (97]. A FIAT AUTOMOVILES, uma "joint-venture" onde a 

FIAT Spa detem 82% do capital e o Estado de Minas Gerais o restante, 

exporta VP e VC para varies rnercados do Continente Americana e do 

Continente Europeu. Pee;: as, componentes e subsistemas sao enviadas 

para outras filiais espalhadas pelo rnundo. Em 1986, nas cadeias de 

rnontagem de Turim, cerca de 160 mil motores, provenientes do Brasil, 

destinavarn-se a equipar os modelos Ritmo e 127. A G.MOTORS exporta, 
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a partir do Brasil, CBU para pa1ses onde a FMN nao est& implantada e 

motores para as suas fabricas no Reina Unido e RFA. A DAIMLER-BENZ 

do Brasil, o maior produtor de VC pesados da America Latina, exporta 

CBU e CKD para os EUA e outros pa1ses da America Latina. A FORD 

envia motores, partes, componentes e auto-radios para os EUA e 

outras filiais espalhadas pelo mundo. A VOLKSWAGEN, o maior produtor 

do Brasil, exporta CBU e CKD (58 mil em 1986) para as filiais do 

Peru, Argentina, Uruguai, Nigeria, Argelia, Iraque e EUA. Em 1987, a 

VOLKSWAGEM e a FORD agruparam, no interior da "holding" denominada 

AUTOLATINA (51% de capital da empresa alema e 49% da FORD), as suas 

actividades no Brasil e na Argentina. Desta iniciativa, s6 pode 

resultar uma maior integraqao da industria dos dois pa.f.ses e urn 

aumento das trocas rec1procas . 

No Mexico, as medidas anunciadas em 1977 e redefinidas em 1981 e 

1983, tendo em vista a mexicaniza9ao da industria e o equilibria da 

balanqa sectorial de divisas, for am urn ~§xi to quanto ao ultimo 

objective [ 98]. Em 1986, o sector ja exportava 84. 1% do que 

importava, sendo de 65% as exportaqoes da rubrica 784 sobre a 

rubrica 78 da CTCI{l985). Em 1985, exportava mais da rubrica 784 do 

que o Brasil. 

A industria de componentes foi considerada como prioritaria para 

o desenvolvimento do pais, tendo sido concedidos incentives varios 

a criaqao e ampliaqao de-empresas e exportaqao das suas produqoes. 

No dominio das peqas e componentes, os EUA, a RFA, o Canada, o Reino 

Unido e a Italia sao os principais cliente. Na America Latina, a 

Argentina, o Brasil, a ColOmbia e a Venezuela sao tambem importado

res de ve.iculos, montados ou desmontados, motores, outros orgaos 

mecanicos e subconjuntos. 

Todas as FMN implantadas no pais responderam positivamente aos 

objectivos propostos pelo governo, procedendo a realizaqao de 

avul tados investimentos. Com a criaqao de uma unidade de motores, 

que entrou em funcionamento em 1981, a filial da CHRYSLER visava 

exportar 220.000 un. /ano para os EUA. As fabricas de motores de 

Guadalajara e Chihuahua da FORD exportam a maior parte da produqao 

328 



para os EUA, Venezuela e Canada. Esta FMN promoveu tambem, no inicio 

da decada de 80, varies acordos de subcontractac;:ao com empresas 

locais com destine a exportac;:ao (culassa de cilindro, componentes em 

plastico, para-brisa, vidros,etc.) .os EUA eo Canada importaram, nos 

primeiros 6 meses de 1987, 17.2 mil veiculos modele Mercury Tracer. 

Desde 1984 que cerca de 35% dos veiculos produzidos pela G.MOTORS 

sao exportados. Em 1982 esta empresa criou urns fabrica de motores 

com capacidade de 400.000 un./ano, destinando-se 80% a exportac;:ao. 

Tambem a VOLKSWAGEN, a RENAULT e a NISSAN exportam CBU, CKD 1 

componentes e orgaos mecanicos, em especial motores, para os EUA, 

Europa, e outros paises da America Latina. 

As exportac;:oes da Venezuela e da Argentina, apesar de terem 

crescido desde 1974, continuam a representar uma parte insignifican

te das importac;:oes, nao podendo considerar-se estes dais paises como 

tendo ultrapassado a fase de substituic;:ao de importac;:oes. Mais de 

50% das suas reduzidas exportac;:oes sao pec;:as e componentes. 

Nenhum pais do Continente Africano ultrapassou ainda a fase de 

substituic;:ao de importac;:oes. Dos 27 paises com implantaqoes, s6 tr~s 

verificam o criteria B: a Africa do Sul, o maior produtor do 

continente, Marrocos e a Tunisia [99]. 

Em 1982, o Parlamento Marroquino votou a lei de integrac;:ao

compensac;:ao, que obriga a aumentos substanciais das TIN, mas admite 

que, se os niveis legalmente impastos nao forem atingidos, podem ser 

compensados com exportaqoes. Desde 1981 que, na Tunisia, no quadro 

do VI Plano, se evoluiu para urn enquadramento sectorial pr6ximo do 

de Marrocos. A nova postura das autoridades locais, a par da 

proximidade da Europa, fizeram surgir, nestes dais paises, 

modalidades de subcontratac;:ao internacional em que os parceiros 

locais sao, na quase totalidade, firmas independentes, cujas 

exportac;:oes se destinam predominantemente a Franqa e a Italia. A 

TALBOT, par exemplo, importou, entre 1976 e 1980, cerca de 30 

milhoes de dirhams de empresas subcontratadas marroquinas. Praticas 

semelhantes sao fomentadas pela PEUGEOT, FIAT e RENAULT. Esta 

empresa francesa, no entanto, em 1978 e, em associaqao com capitais 
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locais ( 3 0%) , criou a RENAULT INDUSTRIES MAROC, que fabrica um 

conjunto de acess6rios banalizados ( fechos, cintos de seguranqa, 

retrovisores, isqueiros, al tifalantes, etc. ) , que se destinam aos 

rnodelos RENAULT e sao exportados ern cerca de 85% para Franqa. Para 

o con junto das marc as rnontadas ern Marrocos ( quatro) a cornpensaqao 

exportadora tern sido bastante superior a integraqao local efectiva 

dos modelos ai rnontados. 

Na Tunisia, as exportaqoes respeitarn, igualmente, a peqas e 

componentes simples e banalizados, por oposiqao aos subsistemas e 

componentes rnecanicos rnais complexes exportados pelo Brasil e 

Mexico, onde a subcontratagao internacional e feita, em larga 

medida, pelas filiais de FMN ai implantadas. 

Na Asia, a situagao nao e rnelhor do que em Africa. Dos 21 

paises de irnplantagao, apenas dois, a Coreia do Sul e as Filipinas, 

verificam o criteria A. No conjunto, s6 rnais 4 paises verificam o 
, 

criteria B: a India, Israel, a Malasia e Singapura. 

A Coreia do Sul, corn uma produgao inferior a 59 mil veiculos em 

1976, possuia, em 1986, uma capacidade produtiva de cerca de 800 

mil viaturas, tendo exportado 306 mil [ 100]. Mais de 90% destas 

exportagoes sao de uma unica empresa, a HYUNDAI. No V Plano 

quinquenal - 1982/86 - previam-se investimentos de 3.8 mil rnilhoes 

de d6lares, tendo em vista o aumento da capacidade produtiva da 

industria e a rnelhoria da-sua competitividade internacional. 

Continuando, embora, a ser dominadas por capitais nacionais , as 

duas maiores ernpresas (HYUNDAY e KIA) estabeleceram ligagoes 

financeiras com FMN, para aceder ao seu potencial tecnol6gico e as 

respectivas redes de distribuigao. A MITSUBISHI detem 15% do capital 

da HYUNDAI. A TOYO KOGIO, a FORD e o grupo japon~s C.ITHO possuem, 

respectivamente 8%, 10% e 2% do capital da KIA. 0 capital da 

terceira maier empresa (DEWOOD) e controlado, em partes iguais, pela 

FORD e pelo conglomerado DAEWOOD CORPORATION. 0 sucesso coreano 

resultou de uma estrategia voluntarista generalizada de crescimento 

pelas exportac;roes , no quadro da qual a industria autom6vel foi 

considerada prioritaria. 
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As exportagoes das FiliJ:Jinas, Malasia e Singapura respeita.m, 

sobretudo, a rubric a 7 8 4 da CTCI e relevam de urn es forgo de 

integragao regional da industria, no ambito da ASEAN (Indonesia, 

Malasia, Filipinas, Sigapura e Tailandia), proposto pela primeira 

vez por H.FORD II ern 1971, para racionalizar as actividades das suas 

filiais no Sueste Asiatica [101]. 

As Filipinas aderiram a proposta e, no quadro do "Progressive 

Car (Truckl Manufacturing Programe" ( 1973), as 5 empresas - FORD, 

G.MOTORS, CHRYSLER e 2 empresas locais licenciadas pela VOLKSWAGEM e 

TOYOTA - que decidiram colaborar no programa, comec;:aram a exportar. 

A licenciada da firma japonesa iniciou a exportac;:ao de motores para 

os modelos Corona montados nos outros pa.l.ses da ASEAN. A FORD 

fornece paineis de carrogaria a Australia, N.Zelandia, RFA, Taiwan e 

Singapura [102]. 

Esta experiencia de verticalizagao espacial da industria, em 

fungao dos resultados, nao pode ser considerado urn sucesso. Razoes 

politicas, mais do que desinteresse das FMN implantadas na regiao, 

podern ser consideradas causas de insucesso. Apesar disso, a FORD tern 

sido rnuito activa na racionalizagao e integrac;:ao vertical das suas 

filiais no Sueste Asiatica: a filial de Taiwan exporta motores para 

a Australia e Filipinas; a da N.Zelandia, caixas de velocidade para 

varios paises da regiao. As filiais da G.MOTORS na Coreia do Sul e 

Filipinas exportam, respectivamente, motores e transmissoes [103]. 

Identica experiencia de integrac;:ao regional da industria foi 

ensaiada pelos pa.l.ses do Facto Andino (Venezuela, Equador, Bol.l.via, 

Peru e Col6mbia). A decisao 120 do Acordo de Cartagena de 1977 

respeita ao Programa Autom6vel Andino e regulamenta a produgao e o 

comercio de veiculos e componentes, no &mbito das relagoes entre os 

5 pa.l.ses [104]. 0 objective do programa e racionalizar e aumentar a 

eficiencia da industria nos pa.l.ses do Pacta, reduzindo o nllmero de 

modelos de VP e vc e aumentando o nivel de integrac;:ao regional para 

cerca de 75%. Por tras desta iniciativa, esta a criac;:ao de urn 

mercado unico, protegido por uma tarifa externa comum, antecedida de 

uma repartigao geografica das actividades de montagem, para elevar 
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as series de produ~ao. 

Tal como a experiencia da ASEAN, esta tambem nao pode ser 

considerada bern sucedida. A mais de 10 anos de distancia do in1cio 

do programa, nao acabou ainda, em definitive, 

reparti~ao espacial de actividades. De resto, os 

comercio intra-regional sao insignificantes. 

o processo de 

efei tos sabre o 

Nos Pa1ses de Leste, a excep~ao da Bulgaria, o unico que nao tern 

uma industria autom6vel, todos os pa1ses verificam as condi~oes A e 

B. Alguns deles t@m mesrno urn saldo sectorial positive corn os pa1ses 

da QCDE. De alguma forma, estes pa1ses foram pioneiros, na 

formula~ao das suas pol1ticas, relativamente ao que veio a acontecer 

noutros pafses, norneadamente nos que acabam de ser referidos, ao 

exigirem acordos de cornpensa~ao comercial corn as FMN que, em regime 

de produ~ao sob licenqa, cooperarn corn as autoridades locais. A 

coopera~ao acentuou-se ao longo da decada de 80, continuando as F~~ 

francesas e a FIAT a ser as mais abertas ao dialogo com estes 

pafses. 

As ades6es da Irlanda e da Grecia a CEE, como era de esperar, 

saldaram-se por urn fecho progressive das actividades de montagem . 

As 29 empresas da nos sa amostra possuiam, nestes dais pa1ses, 22 

unidades de montagem. Em 1986, s6 restavam 3, associadas a marcas 

japonesas. Acabado o perfodo de protec~ao, estas unidades, 

ineficientes, nao estavim aptas a susterem a concorrencia das 

importa~6es europeias. Enquanto pafses perifericos da Europa, nao 

desempenham, hoje, nenhum papel importante, mesmo como produtores de 

componentes standardizados, no quadro da DIPP da industria a escala 

europeia. 0 rnesrno se nao pode dizer de Portugal e, ern especial, da 

Espanha onde, em vesperas de adesao as Comunidades, algumas FMN 

reforqaram as suas posi~oes. 

Portugal rnelhorou a taxa de cobertura da sua balan~a comercial 

sectorial. Tal deve-se ao projecto RENAULT e a prorno~ao do 

desenvolvimento da industria de componentes, nao s6 com empenhamento 

directo de filiais das firmas estrangeiras (construtores e 

fornecedores), mas tambem de empresas de capital nacional, em regime 
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de subcontratagao. 0 pais desernpenha, hoje, urn papel de fornecedo~ 

de pegas, cornponentes e subsisternas (rnotores, caixas de velocidades 

e travoes) da industria europeia ern geral e da industria francesa, 

ern particular. Tal como na Grecia e na Irlanda, as actividades de 

rnontagern da rnaioria das marc as extinguirarn-se. Vol tarernos a este 

ass unto no ponte B, onde analisarernos, corn rnaior detalhe, a 

experiencia portuguesa. 

A Espanha esta hoje situada na escala dos dez rnaiores produtores 

rnundiais de veiculos, sendo, desde o inicio da decada de 80, o 

quarto produtor europeu, corn urna produqao superior a do Reino Unido. 

A produqao de 1986 foi ligeirarnente superior a 1.5 rnilhoes de 

veiculos dos quais 83.6% sao VP. Corn urn rnercado interne estabilizado 

ligeirarnente acirna das 500 mil unidades entre 1977 a 1984, uma 

percentagen crescenta da produgao e exportada . Ern 1986, exportou 

813.833 un., ou seja, 53.1% da produqao dornestica. Os paises 

europeus sao o principal destino das exportagoes: 95.5% em 1984. 

Quanta a pegas, cornponentes e subsistemas era, ern 1985, o decimo 

exportador rnundial, sendo, por ordem de irnportancia, a Franqa, a 

RFA, o Reina Unido, os EUA e a Belgica os principais clientes. A 

balanga comercial, deficitaria em 1974, e hoje excedentaria, 

representando, ern 1985, as exportaqoes da rubrica 784 , 22% do total 

das exportaqoes da rubrica 78 da CTCI. 

COLLADO e ACEBES [ 10~ 1 dao-nos conta do atraso tecnol6gico da 

industria autorn6vel espanhola em meados da decada de 70, ate aqui 

virada para o rnercado interne. 0 ano de 1973 rnarca urna nova fase da 

industria, resultante da confluencia de dois factores: alteraqoes da 

politica sectorial e irnplantagao da FORD ern Espanha. Ha, de resto, 

entre eles, relaqoes que irnporta explicitar, porquanto, o novo 

enquadramento da industria resultou de um processo negocial entre o 

governo espanhol e a FORD-Europa (106). Esta, com urna gama de 

produtos que nao incluia o tipo de rnodelos corn maior procura na 

Europa (o FIAT 127, o RS e o VW-Golf) visava, com o FORD Fiesta, 

entrar neste segmento de rnercado. 

o Reina Unido, pelo caracter imprevisivel das manifestaqoes 
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grevistas 1 pela degradaqao geral da qualidade da produqao, pela 

baixa rentabilidade das instalaqoes ja existentes, bern como pelos 

atrasos nas entregas de CKD, peqas e componentes as unidades de 

montagem da FORD no mundo, fora excluido como local de implantaqao. 

As negociaqoes encetadas com os governos frances e austriaco, dada a 

insuficiencia des incentives concediveis, excluiram igualmente estes 

dois paises como possiveis espaqos de implantagao. A valorizaqao do 

marco e o elevado nivel de salaries na RFA pesaram na decisao de nao 

ampliaqao das capacidades da FORD em Colonia e Sarrelouis. A Espanha 

foi o pais escolhido para acolhimento do projecto Fiesta. De resto, 

a FORD estava ausente do mercado europeu que, desde 1965, mais havia 

crescido e, dada a baixa taxa de motorizaqao 1 apresentava maiores 

espectativas de crescimento. 

Apes ar do acordo comercial com a CEE, exportar a partir de 

outros paises comunitarios nao se afigurava possivel. Os direitos 

aduaneiros e o imposto de compensaqao oneravam muito as importaqoes; 

os contingentes de importaqao permaneciam reduzidos: 8. 000 e 1. 606 

milhoes de pesetas, respectivamente em 1975 e 1977. A dimensao do 

projecto - 250 mil veiculos e 400 mil motores ano -, nao consentia, 

contudo, que toda a produqao se destinasse ao mercado interne, onde 

a SEAT e a FASA-RENAULT, expressao local des lideres europeus da 

baixa-media gama, eram igualmente lideres. o projecto s6 era 

exequivel se parte substancial da produgao fosse exportada. A 

exportagao a partir de Espanha, na perspectiva da FORD, s6 era 

via vel, se as condigces de produgao local foss em substancialmente 

alteradas. 

Em consequencia das negociagoes, a TIN passou de 90% para 50% 

para os novos construtores que viessem em implantar-se em Espanha. A 

industria autom6vel obteve o estatuto de sector de interesse 

preferencial, beneficiando, assim, de incentives e facilidades 

de vulto( 107]. Em contrapartida, o governo espanhol impbs as 

seguintes condigoes: as nmras empresas s6 eram autorizadas a 

instalar-se 1 se os investimentos a realizar fossem iguais ou 

superiores a 10 mil milhoes de pesetas e as vendas locais nao 

ultrapassassem 10% das matriculas do ano anterior, devendo as 
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exportac.;:oes ser de pelo menos dois terc.;:os da produqao e as 

importaq6es de pec.;:as e componentes, iguais ou inferiores a 50% das 

exportac.;:oes. Aos construtores iA estabelecidos, as facilidades 

decorrentes do estatuto de sector de interesse preferencial s6 erarn 

concedidas se os investimentos a realizar fossem, no m.inimo, de 7 

mil milhoes de pesetas e exportassem, pelo menos, 20% da produgao. 

Oeste novo quadro regulamentar, posteriormente adaptado atraves 

de outras medidas, resultou o aumento da capacidade e a 

modernizac;ao da industria, sobretudo a partir da confirmac;ao de que 

a Espanha seria, em breve, urn novo membro da CEE (108]. 

Em 1979, a G.MOTORS, ate entao ausente da Espanha, implantou-se 

na provincia de Zaragoza, com uma capacidade de 270 mil 

vei.culos/ano, iniciando a produqao em 1982. Mais uma vez se 

confirmou a verificac.;:ao do bin6mio acc;ao-reacgao entre as duas 

maiores empresas americanas. As novas instalag6es integram uma 

unidade de estampagem, submontagem e montagem des modelos Opel Corsa 

e Vauxhall Nova e unidades de produc.;:oes diversas: 

co lunas de diregao, cremalheiras e eixos (em Cadix) , 

consolas e guarnic;oes diversas (en Logrono) (109). 

suspens6es, 

tabliers, 

A SEAT, com objectives de modernizagao 

financeira, associou-se a VOLKSWAGEM, que passou 

e viabilizac;ao 

a deter 51% ·do 

capital da empresa, devendo o INI ceder-lhe o restante capital ate 

final de 1990. A recuperagao e rnodernizagao da SEAT envolveu urn 

investimento de 500 mil milhoes de pesetas, contribuindo o governo 

espanhol, a fundo perdido, com 180 mil milh6es para o saneamento 

financeiro. 

Nos termos de urn acordo celebrado com o Ministerio da Industria, 

a FASA-RENAULT deveria investir, entre 1985 e 1987, 45 mil milh6es 

de pesetas, num programa de aumento de capacidade, inovagao 

tecnol6gica, modernizac;ao de processes, e informatizagao do fabrico 

e da gestae, com urn auxilio financeiro do governo de 2 mil milhoes 

de pesetas. 0 grupo PSA, casa-mae da PEUGEOT-TALBOT e da CITROEN

ESPANA; assinou, em Janeiro de 1986, urn acordo de igual incidencia 

para estas filiais, que envolveu, para o peri.odo de 1986 a 1988, urn 
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investimento de 22.700 milhoes de pesetas, concedendo o governo urn 

subsidio de 3 mil rnilhoes, e bonificac;:oes de igual rnontante num 

emprestimo de longo prazo [110]. 

No dominic dos vc, a industria sofreu tambern alguns ajustamen-
I 

tos. A NISSAN comprou 35.9% do capital da MOTOR IBERICA em 1980, 

passando a 84.4%, dais anos rnais tarde. A LAND ROVER SANTANA cedeu 

8% do capital a SUZUKY, em 1983. 

A reduc;:ao da TIN, a par da reduc;:ao dos direitos aduaneiros sabre 

as importac;:oes, colocou tambem a industria de cornponentes perante o 

desafio da modernizac;:ao como condic;:ao de sobrevivencia em mercado 

aberto. De res to, em consequencia da adesao a CEE ate 1993, 

progressivamente, acabaria o periodo de protecc;:ao. Em 1984, a 

industria de pec;:as e componentes exportava ja 28% da produc;:ao. Do 

restante, 42,3% destinava-se as montagens locais e 29.7% a 

reparac;:oes. 

I 

E nas exportac;:oes de VP que os efeitos da politica sectorial sao 

rnais not6rios. Em 1977, com uma produc;:ao de 989 mil un., exportava

se cerca de 32%. No ana de 1986, com uma produc;:ao de 1.282 mil, as 

exportac;:oes forarn de 57.5%. A Espanha apresenta, hoje, uma das taxas 

de exportac;:ao de VP mais elevadas do mundo. 0 principal destine das 

exportac;:oes e a Europa, particularmente a Franc;:a e a Italia (111]. 

Importa, sobretudo, componentes, mas o fim da protecc;:ao aumentara, 

segurarnente, a taxa de imp6rtac;:ao de veiculos. 

Passados em revista os principais ajustamentos da industria em 

paises tradicionalmente nao produtores 1 constatamos que 1 se a sua 

deslocalizac;:ao para a peri feria nao e urn fen6meno generalizado' 

alguns paises - os de maier mercado real e potencial - evoluiram 

para uma progressiva integrac;:ao na rede de filiais dos grandes 

construtores. 56 a Coreia do Sul consolidou uma soluc;:ao re1ativamen

te aut6noma. 

0 sentido da evoluc;:ao da industria autom6vel naqueles paises foi 

duple: integra~ao regional g fornecimento internacional, no quadro 

de acordos de fornecimento e subcontratac;:ao internacionais. A 
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emergencia de novas tecnologias de produto e processo, e o apareci

mento de novos materiais, viabilizaram urn movimento de desmatura~ao 

da industria, traduzido na redugao do numero de paf.ses de 

implantagao, e do racio Pk+l/Pd, recentrando-se nos tradicionais 

locais de produ~ao. 

No polo de segmenta~ao Europa, em especial na CEE, agora 

alargada a Portugal e Espanha, as FMN modernizaram, racionalizaram e 

integraram as sua filiais. Nos EUA, a G.MOTORS, a FORD e a CHRYSLER 

iniciaram pes ados programas de investimento para reduzir o "lag" 

competi tivo em rela~ao ao Japao. Este pais, sob a arne a~ a do 

proteccionismo americana e europeu, fez investimentos defensives 

nestes dois mercados. 

Os investimentos ja realizados e previstos ate 1989 pelas FMN 

japonesas nos EUA representam a criagao de uma capacidade de 2. 22 

milhoes de veiculos. A maier parte destas iniciativas envolvem a 

cooperagao com as principais empresas americanas [112]. Na Europa, 

mais renitente em aceitar o IDE japon~s, as implanta~oes niponicas 

convergiram para o Reine Unido e, em menor grau, para Espanha. Neste 

pais, contudo, o governo nao autorizou a NISSAN a criar uma grande 

unidade de produgao/montagem de VP em Barcelona, com inicio de 

actividades em 1986. No Reine Unido, a HONDA colabora intensamente 

como grupo AUSTIN ROVER (nova denomina~ao da BLMC), que fabrica 

sob licenga, os mode los Honda Ballade ( Triunph Acclaim) e Honda 

Legend (Rover 200 e 80). Em 1989, uma fabrica de motores da HONDA 

entrou em funcionamento, para melhor viabilizar a colocagao destes 

modelos na CEE, ao abrigo das regras de origem. Os modelos de VC da 

ISUZU sao produzidos, desde 1985, pela empresa IBC, que menta, 

tambem sob licenga, os modelos de VC da SUSUKI. A NISSAN MOTOR 

MANUFACTURING (UK), controlada a 100% pela casa-mae, foi criada em 

1984, iniciando a produ~ao do modele Bluebird em 1986. Ate 1992, 

preve-se que a capacidade instalada seja da ordem dos 200 mil 

veiculos ano, com TIN que permitam a sua classificagao como produgao 

inglesa(TIN maier ou igual a 60%), ja que 40% da produgao do modele 

Bluebird e 60% da do Micra, se destinam-se a ser exportados para a 

CEE [ 113]. 
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A retirada da CHRYSLER da Europa e a venda dos seus actives na 
I • Afr1.co ao Sul, Australia e A. Latina, devern ser entendidas no 

contexte da recentragern das actividades nos EUA. A ernpresa precisava 

libertar fundos para reforge de posigao no seu principal rnercado. Se 

a CHRYSLER-Europa foi adquirida pela PEUGEOT-CITROEN, contra 

aquisigao de 15% do capital desta por aquela, as filiais do Brasil e 

da Argentina foram cornpradas pela VOLKSWAGEN ( 1979-80), a da 

Venezuela e da Col6rnbia pela G.MOTORS (1979) e a da Australia pela 

MITSUBISHI(l980). A CHRYSLER-Peru foi cedida a investidores locais 
I 

e, na Africa do Sul, a casa-rnae preserva apenas 25% do capital da 

filial, tendo alienado o restante ao grupo Anglo-America. Algumas 

filiais rnenos importantes da FORD, G.MOTOR e A.MOTORS CORPORATION, 

tarnbem cessaram actividades. 

A par da necessidade de resposta A penetragao japonesa, a 

reestruturagao da industria americana decorreu, tambem, de 

ajustamentos a urn quadro legal e a urn arnbiente social progressiva

rnente exigentes[ll4). Restritivas normas de seguranga haviam side 

impostas, desde os anos 60, aos produtores e condutores, para 

diminuir os efeitos da sexta causa de rnortes no pais. A par disso, a 

contestagao publica dos efeitos poluentes, como ernissao de 

hidrocarbonos, monoxides de carbone e 6xidos de azote, levou o 

Congresso A publicagao do Clean ~ ~~ que impes aos produtores a 

venda de veiculos geradores de rnenor poluigao. Este enquadrarnento 

agravou-se como programa-de poupanga energetica imposto, a partir 

de 1979, A produgao de novos veiculos. 

Na Europa, as imposigoes as ernpresas forarn mais permissivas do 

que as americanas e japonesas e a preservagao de uma certa 

heterogeneidade regulamentar foi mesmo eleita, no seio da 

Comunidade, A categoria de barreira nao pautal. Enquanto mecanisme 

de protegao das rnarcas nacionais, dificultou as iniciativas da 

autoridades cornunitarias, no sentido de urna resposta europeia A 

crise e A construqao de urn mercado interne do autorn6vel (115). Este 

"substandard" a j uda a expli·car a perda de pos iqao das marc as 

europeias nos EUA, e a quase aus~ncia no mercado nip6nico. Isto nao 

significa que a resposta europeia tenha side menos vigorosa em 
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materia de restruturac;:ao da industria, mas, 

mais determinada pel a 16gica concorrencial, 

reenquadramento institucional do sector. 

tao s6, que ela foi 

do que por razoes de 

Enquanto accionistas, alguns governos nacionais, particuLarmente 

o franc~s e ingl~s, foram parte activa nos ajustamentos estruturais 

das respectivas industrias. As instancias comunitarias contribuiram, 

em 1981/2, com subvenc;:oes de 33 milhoes de ecus e o BEI com 

emprestimos de 98 rnilhoes para programas de poupanc;:a de energia. A 

Comissao contribuiu, igualmente, para varies projectos de I& D corn 

objectives industriais: ceramicas termicas, substituic;:ao de metais, 

seguranc;:a passiva dos autom6veis em caso de cheque, etc. [116]. 

Nao se conhece, ao certo, o esforc;:o de investimento realizado 

pelas empresas nos seus programas de adaptac;:ao estrutural. Estima-se 

contudo que, enquanto no periodo 1970-77 o conjunto das 10 maiores 

empresas da CEE, das 4 rnaiores americanas e das 3 maiores japonesas 

investiram, respectivamente, 25, 35 e 8.5 mil rnilhoes de d6lares. 

Para o periodo de 1980-85, o investimento teria sido de 35, 75 e 12 

mil milhoes [117]. Em qualquer dos cases, nao esta contabilizado o 

investimento na industria de componentes. Os Graficos 22-II.A e 23-

-II .A sugerem-nos que os programas de investimento nos EUA e na 

Europa nao visaram, de uma maneira geral, . aumentos de capacidade 

produtiva, mas antes a inovac;:ao nos dominies das tecnologias de 

produto e de processo: lanc;:amento de rnodelos mais adaptados aos 

novos padroes da concorrencia e aos enquadramentos regulamentares 

sabre seguranc;:a, poluic;:ao e consume de energia; flexibilizac;:ao dos 

aparelhos produtivos. 

Ao contrario do que se sopunha, a industria autom6vel tinha, ou 

veio a ter, geradas no seu seio ou noutras industrias, as tecnolo

gias necessarias para a suas reestriJ.turac;:ao. Em termos reais, as 

despesas de I& D cresceram substancialmente na decada de 70, o mesmo 

acontecendo ao investimento por veiculo [118]. Entre 1971 e 1981, o 

numero de registos de patentes industriais nos EUA teve urn 

crescimento espectacular. Por ordem de irnportancia, os paises 

depositantes foram o Japao, os EUA e a RFA. Encontrarn-se, entre os 
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principais titulares e por ordern de intensidade de registos, 

as empresas construtoras (G.MOTORS, TOYOTA, NISSAN, D.BENZ, 

HONDA e VOLKSWAGEN) , como produtores de componentes (BOSH, 

BENDIX, EATON) [119). 

tanto 

FORD, 

LUCAS, 

Abordemos sucintamente o sentido da inovaqao na industria. A 

existencia de articulaqoes entre a cornposiqao do produto e a 

organizaqao da produqao, significa que as inovaqoes de produto se 

refletiram nas tecnologias de processo, ao mesmo 

inovaqoes de processo, 

qualidade do produto. 

condicionaram a composiqao 

tempo que as 

material e a 

Do ponte de vista dos processes e da organizaqao da produqao, o 

desafio maier que os produtores tiveram de enfrentar foi a extrema 

rigidez ou, se quizermos, a insufici~ncia das formas de flexibili

dade em vigor nas decadas de 60 e 70. As empresas japonesas 

responderam, como virnos, adoptando soluqoes organizativas 

apropriadas. Hoje, nao e s6 nas operaqoes de montagem, nos metodos 

de gestao de stocks, na disposiqao dos ateliers, nos metodos de 

organizaqao do trabalho e nas relaqoes contratuais com a industria 

de componentes, que assenta a flexibilidade. Esta extendeu-se aos 

pr6prios instrumentos de produqao. 

Graqas aos progresses verificados na electr6nica, informatica e 

rob6tica, as novas formas de automatizagao flexivel permitem 

conciliar o antagonismo ·entre economias de escala, de que a 

industria continua a ser tributaria, e a flexibilidade da produqao, 

exigidas por urn tipo de concorr~ncia que atende simultaneamente aos 

pre9os e a diferencia9ao dos produtos, bern como as novas caracteris

ticas da procura(l20). 

As normas de consume energetic a, as al tera96es nos padroes de 

procura, e as condicionantes regulamentares em geral, orientaram a 

inovaqao do produto em mul tip los mas convergentes sentidos: "down

sizing", "down-weighting", aerodinamismo das formas, melhoria do 

rendimento intrinseco dos orgaos mecanicos e optimizaqao do sistema 

moto-propulsor, por adiqao de dispositivos de controle e de 

regulaqao. 
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0 vector determinante das inovagoes de produto foi a condicio

nante energetica. 0 aumento do racio Km/litros de gasolina est~ 

fortemente correlacionado com a redugao do peso dos veiculos, 

conseguido com a incorporagao de materiais mais leves ( plasticos, 

aluminios, ligas ligeiras, fibras de vidro, de carbona, etc.) e com 

a redugao da dimensao das carrogarias. A par do movimento de "down

sizing" e "down-weighting", melhores consumes energeticos foram 

conseguidos com o aperfeic;:oamento do aerodinamismo das formas e a 

utilizac;:ao de motores mais eficientes e de menor cilindrada. A 

pesquisa e adopc;:ao de novas tipos de motor ( rotativos, stirling, 

turbo,etc.) foi tambem incentivada pela imposigao de menores n1veis 

de emissao de gases. A adopc;ao de dispositivos electr6nicos de 

controle do sistema motopropulsor (optimizac;ao do memento de 

ocorr~ncia de faisca, corte de alimentac;:ao nos mementos de 

desacelerac;:ao, activac;ao do numero de cilindros em func;ao do regime 

de marcha,etc.), a evoluc;:ao para pneus radiais e a incorporac;:ao de 

caixas de 5 velocidades contribuiram, igualmente, para a ultrapas

sagem daquela condicionante [121). A regulamentagao de seguranga foi 

igualmente condicionadora das formas, concebidas para reduzir os 

efeitos sabre os passageiros, peoes e o proprio veiculo, em caso de 

cheque lateral e frontal. Ao mesmo tempo, imp6s a adopc;:ao de 

dispositivos suplementares: cintos de seguranqa, encostos de 

cabeqa, etc .. 

Nos interiores, os novas mode los refletem uma maier gualidade 

de vida a bordo g ostenta~ao, novas formas e materiais dos assentos, 

tecto, guarnic;oes em geral e tabliers electronicizados: quadros de 

leitura de consumes, medias, intensidade dos far6is, localizac;:ao de 

avarias, etc •• 

As inovac;:oes de processo sao multidireccionadas. Sintetic~~en

te, a reestruturac;:ao dos aparelhos produtivos evoluiu nos seguintes 

sentidos [ 122 J: a) automatizac;ao completa da ~ gg concepc;ao g 

produ~ao de prot6tipos, veiculos e equipamentos de produqao, 

atraves dos sistemas CAC - Concepqao Assistida por Computador. 0 

sentido da mudanc;:a, nesta fase de produqao, visou a reduc;:ao do tempo 

de concepc;:ao de novas modelos e de renovac;:ao das gamas, por 
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imperatives de competitividade; b) n.g produ~ao ~ carro<i'arias, a 

inovagao tecnol6gica evoluiu para uma maier automatizaqao e precisao 
, 

das operagoes de corte e estampagem. E no dominic da operaqoes de 

soldadura e pintura que os progresses sao mais not6rios. As t~cnicas 

robotizadas de soldagem multiponto sucederam-se outras, tamb~m 

robotizadas, utilizando tecnicas diferenciadas: colagem, atrito, 

bombardeamento electr6nico, etc .. A manutenqao e execuqao da 

sequ€!ncia de operagoes associadas a pintura, cozedura e secagem 

estao ja totalmente automatizadas e robotizadas. A flexibilidade 

destas novas solugoes manifesta-se na possibilidade de pintar, numa 

mesma linha de montagem, em sequ€!ncia e com diferentes cores, varies 

tipos de carroqaria; c) quanta a orgaos mecanicos, a produqao de 

pegas em bruto sofreu alteragoes, com o abandono progressive das 

tecnicas de forja e moldagem em areia. Difundiram-se as tecnicas de 

moldagem a frio, sob pres sao e por processes quimicos, mais 

rigorosas e adaptadas aos novos materiais. Da aplicagao destas novas 

tecnicas, resul tar am niveis de tolerancia mais reduzidos para as 

pegas em bruto, encurtando o tempo afecto as operagoes de 

maquinagao. Foi no dominic destas operagoes, tradicionalmente as 

mais automatizadas, e da montagem dos orgaos mecanicos, que a 

automatizac;:ao flex.ivel mais se fez sentir. Generalizou-se a 

utilizagao dos ateliers flex.iveis e dos robots. 0 atelier flex.ivel 

permite a maquinagao simultanea ou sequencial de varias pegas e 

componentes, com interven9ao manual apenas no inicio (carga) e fim 

(descarga) das operagoes. 0 desenvolvimento de robots de 

aprendizagem e de robots inteligentes tern permitido a automatizac;:ao 

parcial das operagoes de montagem dos orgaos mecanicos, facilitada 

por operagoes previas de pre-montagem; d) na montagem final, as 

operagoes evoluiram tambem para uma maier robotizagao. Esta fase 

continua, contudo, a ser a de maior recurso a mao de obra directa. 

0 sentido geral das inovagoes consistiu, portanto, na busca de 

solugoes produtivas mais flex.iveis, em alternativa as tecnicas 

Taylorista e Fordista. Se, na fase de concepgao, tal resultou na 

adopgao dos sistemas CAC, nas operagoes de produgao propriamente 

ditas, adoptaram-se os sistemas FAC (Fabrico Assistido por Computa-
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dor), potenciadores de ganhos de produtividade, resultantes de uma 

maior precisao das operagoes, de uma conversao, em tempo real, das 

informac;:oes electr6nicas em instruc;:oes mecanicas e de uma maior 

polival~ncia dos equipamentos [123]. 

A automatizac;:ao flexivel da produc;:ao e da concepgao, a 

velocidade de tratamento da informac;:ao, e a extrema eficacia e 

precisao dos equipamentos de comando numerico, dificilmente poderiarn 

ser optimizados sem uma gestae da produgao igualmente precisa e 

eficaz. Esta, entendida como coordenagao, pas sou tambem pel a 

automatizac;:ao flexivel das suas fungoes essenciais, au seja, pela 

Gestae Assistida por Computador (GPAC), de que o sistema Kamban e 

MRP (Material Requirement Planning) foram precursores ( 124]. Este 

movimento de automatizac;:ao-flexibilizac;:ao das diferentes esferas da 

empresa - produc;ao, concepc;:ao e coordenagao -, traduz a evolugao de 

formas de automatiza<;ao intra-actividades relativamente aut6nomas, 

para formas de automatiza<;ao inter-actividades mais interdependen

tes, transformando a estrutura interna das empresas numa complexa 

rede informatica ( 125 J. os ganhos de produtividade e os efeitos 

finais sabre a competitividade das empresas, resultantes deste 

movimento inovativo, e func;ao da sua articulac;:ao, complementariedade 

e convergencia. 

BLACK [ 12 6] sustenta que, enquanto as inovac;oes ao nivel do 

produto se traduzem par _ um aumento dos pregos dos veiculos, as 

inovac;oes de processo agem em sentido contrario. Tudo indica, 

contudo, que os 

elevados do que 

pregos reais dos 

na dekada de 7 0 . 

novas modelos sao hoje mais 

Este encarecimento e, porem, 

compensado par uma contracgao dos custo de manutenc;:ao ( energia e 

assistencia tecnica) e um aumento do tempo de vida util dos novas 

modelos. 

0 esforc;o de modernizac;ao, a renovac;ao dos produtos e a 

progressiva electronizac;ao da industria, reforc;aram a dinamica 

cooperativa das empresas. 0 estabelecimento de acordos de cooperac;ao 

entre construtores e, com efeito, um dos trac;os caracterizadores da 

fase actual da industria. Preservando, embora, a identidade das 

343 



marcas, muitos dos novos modelos recentemente apresentados no 

mercado, integram subsistemas e orgaos mecanicos dos concorrentes, 

ou resul tantes de acordos de investiga9ao e co-produ9ao entre as 

FMN. Na linguagem da teoria da internaliza9ao ( 127], as "joint-

ventures" criadas neste quadro de competi9ao cooperativa representam 

urn compromisso contratual que minimiza os custos de transac9ao numa 

ambi~ncia de incerteza, nomeadamente quanto aos resultados das 

actividades de I&D, em que as empresas se envolveram para superar o 

"gap" t~cnol6gico em relaqao ao Japao. 

Em 1981, estavam inventariados mais de 50 acordos de cooperaqao 

industrial entre construtores de veiculos e, em 1984, era de 22 o 

numero de acordos de cooperaqao entre construtores e grandes 

fornecedores de subsistemas e componentes (128]. 

A electronizaqao da industria tamb~m obrigou os construtores a 

opqoes estrat~gicas, no quadro da escolha entre fazer e mandar 

fazer. As respostas nao sao uniformes, tanto do ponto de vista dos 

construtores como dos fornecedores. 

Antigos fornecedores electronizaram-se, como e o caso da BENDIX, 

MOTOROLA (EUA), da LUCAS, BOSH, THOMPSON e VDO (Europa). Os 

principais produtores de electr6nica fizeram-se fornecedores da 

industria autom6vel: TEXAS INSTRUMENT ( EUA) , TOSHIBA e MITSUBISHI 

(Japao),etc. 0 tipo de resposta de cada construtor nao deixar' de 

refletir-se no seu grau d~ integraqao vertical e na correlaqao de 

forqas com os fornecedores de material e equipamentos electr6nicos. 

As empresas americanas e japonesas estao mais inclinadas, ou ja 

envolvidas, na internalizaqao destas produqoes, do que as 

europeias [129]. A G.MOTORS e a TOYOTA internalizaram ja a quase 

totalidade da gama de produtos de que necessitam. A produqao 

japonesa esta, por~m, muito dependerite de patentes fornecida por 

empresas americanas e europeias (TEXAS INSTRUMENTS, RCA, MOTOROLA, 

WESTERN ELECTRIC, FAIRCHILD, HONEYWEL, e BOSH). Na Europa, a FIAT e 
a unica empresa que em 1981 havia ja internalizado a produqao de 

sistemas de controle electr6nico. As restantes, em graus diferentes, 

embora desenvolvendo programas de I&D em varies dominies, como sejam 
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controlo de rnotores, sistemas de centrale electr6nico, sistemas de 

seguranga, conferta de passageiros, ajuda a condugao, etc., estao 

ainda muito dependentes dos fornecedores americanos (MOTOROLA e 

FAIRCHILD) e europeus (BOSH, VDO, RENIX, THOMPSON). Surpreendente

mente, as fornecedores de electr6nica japoneses evidenciam poucos 

contactos com as construtores de autom6veis americanos e europeus. 

0 rnovimento de electronizagao da industria, e seu impacto sabre 

a polival€!ncia e flexibilidade dos equipamentos das empresas, 

permitiu reduzir a dimensao das series de produ!iao. A par dos 

produtores de massa, continuam a existir as produtores especializa

dos, para as quais se nao vislumbrava futuro no inicio da crise. 

Esta coexist€!ncia e muito tributaria do movimento de flexibilizaliao 

tecnol6gica que, ao nivel dos produtores de massa, se rnanisfesta de 

uma outra forma: a partir de uma conceg~ao modular ~ produtos, as 

modelos t€!m cada vez mais pelias, componentes e subsistems em comurn 

e, num esforgo de diferenciagao acrescida, a partir de urn modele 

base, sao fabricadas muitas variantes, que vao ao encontro de 

necessidades au exig€!ncias especificas dos consumidores. Nesta 

perspectiva, aprofundaram-se as potencialidades de uma concepqao de 

produto-sistema como instrumento de flexibilidade. 

Aquela estrategia de diferenciagao acrescida e, a titulo de 

exemplo, particularmente nitida no caso da RENAULT [130]. 0 esforqo 

de renovagao da sua gama, _desenvolvido entre 1982 e 1987, traduziu

se na apresentagao de 9 novas modelos. A gama RENAULT de VP e VC 

ligeiros comportava, em 1988, em Franga, 12 modelos, num total de 

172 vers6es. Fazemos notar que, entre 1980 e 1987, o parque de 

robots com comando numerico da RENAULT aumentou de 60 para 513. 

Na conceptualizaqao de LANCASTER [131] cada versao comporta uma 

cornbinaqao particular de urn conjuntq de caracteristicas comuns a 

todas elas, diferindo as vers6es umas das outros, pela proporqao com 

que as caracteristicas sao combinadas. Esta combinaqao resulta 

facilitada pela natureza de produto-sistema dos veiculos_ e pela 

progressiva concepqao modular dos mesmos. A flexibilidade das 

tecnicas de fabrico automatico, pela sua polival€!ncia, permite a 

345 



obten<;ao de economias de gama ou de divers idade, sem perda de 

efici~ncia propria das tecnologias rigidas. Conforme sugerem COLOMBO 

e MARIOTTI [132], a concilia<;ao desta aparente contradigao deve-se a 
redu<;ao dos tempos mortos na obten<;ao das diferentes combinagoes do 

vector de caracteristicas, resultantes da produgao de cada modele ou 

versao do mesmo. 

3 - INTERNACIONALIZA~AO 
, 

E ESTRATEGIA DAS EMPRESAS 

A indisponibilidade de dados sabre exportac;:oes 

impossibilita-nos a comparagao com as correspondentes produgoes 

internacionais. No entanto, comparando as exportagoes de cada pais 

com a produ<;ao internacional do conjunto das respectivas empresas 

( normalizada pela produgao domestica) constatamos que, s6 no caso 

dos EUA e da Suecia o peso daquela forma de envolvimento e inferior 

ao desta. Isto significa que as exportagoes, para a maier parte das 

empresas 1 sao ainda a principal forma de envolvimento externo 

(Quadros 16-II.A e 24-II.A e Anexos 6-II.A e 7-II.A). 

Em posigoes extremas, realce para os conjuntos das empresas 

arnericanas e japonesas. Aquelas, em 1986, produziram 7.8 vezes mais 

veiculos no estrangeiro do que exportaram; as japonesas exportaram 

3.4 vezes mais do produziram no estrangeiro. No caso das empresas 

europeias, o racio entre exportagoes e produgao internacional oscila 

entre 0.88 (Suecia) e 1.64 (RFA). 

A produgao internacional das empresas informa-nos, em termos 

globais, sobre os respectivcs graus de mul tinacionalidade. Estes 

refletem a predominancia deste ou daquele tipo de estrategia, mas o 

estudo destas exige a consideragao de informagao adicional. A 

tipologia [1] de estrategias da Escola Francesa das FMN sugere que, 

na definigac das estrategias, tenhamos em conta, para cada pais, o 

destine e a TIN das produgoes, bern como a autonomia e insergao da 

filial relativamente a casa-mae e a rede de filiais. Significa isto 

que, nao obstante as empresas apresentarem, globalmente 1 diferentes 

graus de mul tinacionalidade 1 em paises ou regioes particulares 1 

podem ter estrategias semelhantes. A estrategia das empresas deve 

primeiro ser vista em relagao a cada pais ou grupo particular de 
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paises e, s6 depois, se for caso disso, para o conjunto dos paises 

de implantaqao. 

As tipologias disponiveis atendem, sobretudo, a produc;:ao 

internacional das filiais, considerando lateralmente as forrnas de 

produc;:ao externalizada. Neste ultimo caso, MICHALET [2] e SAVARY [3] 

falam-nos em "estrategia tecnol6gica", mas nada nos dizem sobre a 

sua integrac;:ao nas tipologias originais que propoem. 

Apesar da proliferac;:ao de acordos de licenc;:a, com excepc;:ao da 

MAN e de algumas FMN japonesas, a produc;:ao que lhes esta associada e 
muito reduzida no total da produc;:ao internacional. 0 elevado grau de 

depend~ncia das empresas licenciadas autoriza-nos a considera-las, 

face as empresas licenciadoras, como quase-filiais, nao se 

justificando, para efeitos de estudo da estrategia, na perpectiva da 

tipologia da Escola Francesa das FMN 1 que comec;:aremos por reter, o 

estabelecimento de diferenc;:as entre quase-filiais e filiais 

propriamente ditas. De resto, a produc;:ao sob licenc;:a destina-se, por 

regra, ao mercado local e e realizada com fracas TIN. Para efeitos 

de classificac;:ao, s6 a natureza externalizada da operac;:ao a 

distingue da filial, que menta veiculos com recurso a CXD provenien

tes da casa-mae. 

No caso vertente 1 o ponte de partida para a classificac;:ao da 

estrategia da FMN 1 relativamente a urn pais particular onde esta 

implantada 1 e a separac;:a.o-entre operac;:oes de produc;ao e montagem. Se 

as ogera~6es sao de montagem, com grande probabilidade 1 os produtos 

finais destinam-se exclusivamente ao mercado local. Estaremos, 

entao, em presenc;a de uma estrategia comercial ou de mercado e de 

filiais "relais". Estas sao criadas por razoes de conquista ou 

defesa do mercado, decorrentes de barreiras pautais e nao pautais ao 

comercio. Nestas filiais ou quase-f~liais 1 predominan as relac;:6es 

unilaterais com a cas a-mae, que fornece equipamentos, assist~ncia 

tecnica e exporta produtos intermedios, na razao inversa do seu grau 

de autonomia e integrac;ao produtiva local. A filial, por regra 1 

estao igualmente cometidas fungoes de importaqao/distribuiqao de 

outros mode los da gama nao montados localmente. Este papel 1 quase 
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sempre desempenhado pela cas a-mae, pede, eventualmente, ser 

atribuido a uma ou mais filiais, par razoes de proximidade 

geografica, complementariedade e melhor adaptac;:ao dos rnodelos aos 

padroes de procura local. 

Se as opera~oes sao gg produ~ao, podemos estar em presenc;:a de 

dais tipos de estrategia. A sua classificac;:ao depende do destine da 

produc;:ao. Continuando esta a destinar-se s6 ao rnercado local, 

estarernos ainda em presenc;:a de urna estrategia de rnercado, nao 

obstante a maier TIN. Nestas circunstancias, a autonornia das filiais 
, 

e maier e crescente com a TIN das produc;:oes. E nestes casas que as 

ligac;:oes ao tecido industrial local sao rnais profundae. 

Esta estrategia, classificada par SAVARY como estrategia pura de 

rnercado, esta associada a paises que, embora fechados as exporta

c;:oes, sao urn grande rnercado e possuern urn grau relativarnente elevado 

de desenvolvimento. A integrac;:ao local da produc;:ao decorre, contudo, 

rnenos de razoes de efici~ncia do que de irnposic;:oes legais. As 

filiais produzem varies mode los da gama, sendo pouco in tens as as 

cornpras de pec;:as, componentes e subsistemas a casa-rnae e a rede de 

filiais. Para a diferenciar da anterior, chamemos-lhe estrategia de 

mercado com forte TIN. 

Quando parte da produc;:ao se destina as exportac;:oes, configurar-

-se-ao estrategias produtivas. A par de razoes de aces so ao 

mercado, os custos de produc;:ao tambem influenciarn as decisoes das 

empresas. Quase sempre as estrategias de produc;:ao se sucedem a 

estrategias de mercado com forte integrac;:ao local, por forc;:a de 

politicas de promoc;:ao de exportac;:oes, per imperatives concorrenciais 

de racionalizac;:ao internacional da produc;:ao das filiais, ou per 

ambas as razoes. Esta evoluc;:ao e rnais provavel em paises dotados de 

urn grande mercado e de urn born potenci~l industrial. Quando respeitam 

a PVD ou NPI, as eventuais vantagens de custos, pelo menos 

temporariamente, sao artificialmente criadas pelos instrumentos das 

politicas de promoc;:ao de exportac;:oes. 

A evolugao de urna estrategia de mercado com forte integragao 

local, para urna estrategia produtiva, acarreta alguma desintegragao 
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vertical das filiais e uma reduc;:ao das TIN. As filiais -filiais 

"atelier" - especializam-se, en tao, na produc;:ao/montagem de urn ou 

mais modelos da gama e subsistemas associados. A especializaqao 

visa a contracc;:ao de custos pelo maximo aproveitamento de economias 

de escala. Parte significativa da produqao final e intermedia 

destina-se ainda ao mercado local mas, dada a extensao das series, 

a mais substancial e exportada. A autonomia das filiais reduz-se 

significativamente, per intensificaqao das relaqoes horizontais e 

verticais com a casa-mae e com a rede de filiais mais pr6xirnas. 

Na tipologia concreta de SAVARY, estarernos em presenc;:a de 

estrategias produtivas ligeirarnente diferenciadas, conforme o grau 

de desenvolvimento des paises de irnplantac;:ao e de destine das 

exportac;:oes. Pela nos sa parte, no que respei ta a industria 

autom6vel, nao faremos essa distinqao. Alternativarnente, per 

considerarmos poder ter influencia sabre a coordenac;:ao das 

actividades da rede de filiais, preferimos distinguir as situaqoes 

em que os paises de implantac;:ao e destine das exportaqoes fazem 

parte' ou nao' de urn espaqo econ6mico formalmente integrado per 

acordos comerciais especificos ou, mais profundarnente, pertencem a 

uma uniao aduaneira. 

Estas formas de integrac;:ao econ6mica, em industrias produtoras 

de produtos-sistema, facilitarn a DIPP e fazem evoluir as FMN para 
" estrategias globais. Como sentido que lhe e dado por DUCHENE [4], o 

efeito conjunto das restri~oes de diferen~a g de interdependencia, 

mediatizadas pelos poderes publicos, acentuam a regionalizaqao das 

estrategias globais, podendo constituir-se cada regiao em polo de 

segmentaqao particular. A sua amplitude depende do nu.mero e dirnensao 

do conjunto de paises que aderiram aos acordos formais de integrac;:ao 

e da previa dispersao das filiais das FMN nesses paises. 

Fazendo as filiais parte de urn amplo polo de segrnentaqao 

formalmente integrado, falaremos, entao, de estrategias produtivas 

gm ~ de segmenta~ao formalrnente integrado. Se, apesar de parte da 

produqao ser exportada, persistirem entre os paises envolvidos, 

fortes restriqoes pautais ou nao pautais ao comercio de veiculos, 
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subsistemas, pecras e componentes, falaremos de estrategias 

produti vas em polo de segrnentac;ao forrnalrnente ~ integrado. A 

diferencra entre as duas estrategias respeita a amplitude da DIPP e a 
intensidade das trocas reciprocas entre os paises envolvidos. 

Investigacrao te6rica e ernpirica recente sabre as relaqoes entre 

os fen6menos de integracrao econ6mica regional e as estratt§gias de 

integracrao produtiva das FMN, sugere que a integraqao ao nfvel dos 

paises tern urn efeito profunda sabre as estrategias das empresas [5]. 

Nas industrias em que o IDE e predorninantemente de tipo horizontal, 

se sujeitas a elevadas economias de escala, a integraqao regional 

pede conduzir a recentragern das actividades nalguns pa1ses, 

norneadamente nos paises de origem das FMN. Dinamizam-se as 

exportaqoes como via de acesso a terceiros mercados da regiao. As 

dotacroes factoriais, as pol1ticas de incentives, as distancias e os 

custos de transporte, a exist~ncia de elevados custos irrecuperaveis 

nas operaqoes de desinvestimento, a especificidade dos diferentes 

mercados nacionais, e a importancia das actividades de apoio directo 

ao mercado, actuam como contratend~ncia a recentragem das activi

dades. 

Em industrias produtoras de uma gama de produtos-sistema, ainda 

que sujei tos, cada urn dos subsistemas e das fases de fabrico, a 

econornias de escala elevadas, a integracrao regional favorece a 

coordenacrao e a dispersao das actividades produtivas e, portanto, o 

IDE de tipo vertical, em conformidade com as vantagens locacionais 

dos diferentes paises. As estrategias de integraqao produtiva 

espacial das empresas visam maximizar os efeitos das restriqoes de 

diferencra, tendo em devida conta as restriqoes de 

cornplementariedade e a capacidade organizacional das empresas, para 

coordenar actividades dispersas. As vantagens da internalizacrao das 

actividades crescem na razao directa· da qualidade e efici~ncia da 

estrutura organizativa da FMN, e da sua capacidade negocial com os 

governos dos paises envolvidos. 

A presenc;a da FMN, em varies pai.ses do po::..o de segmentac;ao, 

confere as trocas a natureza de trocas intrafirma. Contudo, ao 
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abrigo de acordos internacionais de fornecirnento e subcontratagao, 

firrnas independentes contribuem intensamente para a dinamiza~ao das 

correntes de troca. Parece, de res to, nao haver duvidas sabre a 

exist~ncia de relagoes significativas entre a integragao econ6mica e 

o comercio intraindustrial e, entre este e comercio intrafirma [6]. 

Os palos de segmentagao dialogam, naturalmente, entre eles. 0 

dialogo e tanto mais intenso quanta maior a homogeneidade dos 

padroes de con sumo, a proximidade geograf ica, as liberdades 

reciprocas de comercio, o grau de internacionalizagao das FMN e 

respectivas presengas em mais do que urn polo de segmentagao. Quanto 

maior, ao nivel de uma FMN particular, a integragao produtiva e as 

trocas reciprocas entre palos de segmentagao, mais a sua estrategia, 

tendo agora em consideragao todas as filiais, se aproxima da 

estrategia global, no sentido que lhe e dado par PORTER [7]. Se os 

varios palos de segmentagao sao estanques, ou reduzidas as trocas 

reciprocas, ainda havera urn longo caminho a percorrer para 

ultrapassar a dimensao predominantemente regional das estrategias. 

A partir das quatro estrategias teoricas anteriormente 

enunciadas, tentemos, primeiro, uma arrumacao das estrategias 

concretas das FMN da nossa amostra, tendo em consideragao os pafses 

e regioes de implant agio. 56 depois tentaremos esclarecer o 

caracter acentuadamente nacional, regional ou global das estrategia 

de internacionalizagao das_ empresas (Anexo 9-II.A). 

, 
a) Africa: Predominlncia de Estrategia de Mercado com 

Fraca TIN 

A quase totalidade das implantagoes dos 20 pafses do Continents 

Africano da nos sa amostra produzem, exclusivamente, para os 

respectivos mercados. 
, . 

da Afr~ca do Sul e, nalguns 

casas, da Tunisia e Argelia, trata-se de implantagoes que procedem 

a operagoes de montagem, na grande maioria, feitas par empresas 

independentes. Excepcionalmente, nas instalagoes associadas a marcas 

francesas, inglesas ou italianas, as operac;:oes ocorrem, com 

frequencia, no espac;:o interno das FMN. Compreensivelmente, o grosso 

das implantagoes francesas e inglesas respeitam a paises que 

351 



faziarn parte dos respectivos irnperios coloniais. 

No Continente Africano pontificarn, portanto, para todas as FMN, 

as estrategias de rnercado. For se tratar do rnaior rnercado africano, 

na Africa do Sul, todas as ernpresas, induzidas por irnpos iqoes 

legais de incorporaqao nacional, procedern a operaqoes de produqao. A 

FORD na Tunisia e a RENAULT na Argelia realizarn igualrnente operaqoes 

de produqao. Trata-se de casas pontuais de estrategias de rnercado 

corn forte integraqao local, que dialogarn de forma incipiente corn o 

polo de segrnentaqao da Europa. 

1 

b) Asia e Oceania: Predorninancia de Estrategias de Mercado, 

corn Algumas Excepqoes de Estrategias Produtivas 

1 • 

Nos 14 paises inventariados da As~a, as estrategias das ernpresas 

sao tarnbern, predorninanternente, estrategias de mercado corn fraca TIN. 

De forma generalizada a todas ou quase todas as ernpresas implanta-

das, as excepqoes sao a Coreia do Sul, Taiwan e a India. No 

Paquistao, s6 a G. MOTORS, por interposta ernpresa, precede a 

operaqoes de produqao para consume local. Enquanto na India a 

produ<;:ao e quase exclusivamente para o rnercado interne as 

excepqoes sao a ASHOK LEYLAND e a TELCO, uma filial rninoritaria da 

D.BENZ que, no conjunto exportam alguns centenas de VC - em Taiwan, 

mas sobretudo na Coreia do Sul, ja parte significativa da produ<;:ao 

de algumas ernpresas e exportada, configurando-se estrategias de 

produqao ern polo de segme-nta<;:ao forrnalrnente nao integrado, a par de 

estrategias de mercado corn forte TIN. 

Percentagern significativa da produqao de motores da FORD, ern 

Taiwan, e exportada para a Australia e N.Zelandia. Tr~s das 7 

ernpresas nip6nicas irnplantadas em Taiwan ern 1986 previam exportar 

CBU, num futuro proximo, para paises vizinhos. As rnarcas europeias 

produzidas neste pais destinam-se exclusivarnente a procura interna. 

Na Coreia do Sul, a filial da G. MOTORS exporta CBU para os EUA e 

outros paises vizinhos. A HYUNDAI MOTORS, com uma participaqao 

minoritaria da MITSUBISHI, exporta algumas centenas de milhares de 

VP e VC para varies paises do rnundo. A KIA, uma associada da FORD e 

da TOYO-KOGIO iniciou, recentemente, urn prograrna de exportaqoes de 
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CBU para alguns paises asiaticos. 56 a ASIA MOTORS 1 que produz VC 

sob licengas da MITSUBISHI e da FIAT (IVECO) destina a sua produgao 

ao mercado interne. 

Se, nestes mercados, as implantacoes das marcas europeias sao, 

na quase totalidade 1 montagens sob licenqa, mais de 50% das 

implantagoes nip6nicas sao filiais. As empresas americanas 

previligiam tambem, neste continente, a venda de licenqas sobre a 

criagao de filiais. 

Na Oceania, apenas a Australia e a N. Zelandia t€!m industria 

autom6vel. Na N. Zelandia 1 toda a produqao se destina ao mercado 

domestico e decorre de operaqoes de montagem. Todas as marcas 

japonesas estao presentes neste pais, s6 duas tendo optado pela 

produgao sob licenga. As marcas europeias e americanas (G.MOTORS 

MACK e I.HARVEST) sao tambem produzidas sob licenqa. Sem excepqao, 

portanto, todas as empresas presentes neste pais adoptaram 

estrategias de mercado com fraca TIN. 

Na Australia, a estrategia das empresas e mais diferenciada. 

Enquanto as marcas europeias presentes sao montadas sob licenqa e 

adoptaram estrategias de mercado com fraca TIN, a FORD e a G.MOTORS 

evoluiram para estrategias de produqao. A FORD MOTOR COMPANY of 

AUSTRALIA exporta motores para a N.Zelandia e CBU (4.700 em 1986) 

para alguns mercados da regiao. A HOLDEN MOTOR COMPANY fornece 

motores a algumas filiais-da G.MOTORS na Europa e CKD de VC ligeiros 

a VAUXHALL. As filiais da MACK e a I. HARVEST montam e produze:rr., 

respectivamente, VC para o mercado local. A NISSAN previa, a partir 

de 1987, exportar parte significativa da sua produqao para o Japao. 

As outras marcas japonesas presentes (HIN0 1 ISUZU, TOYO KOGIO) 

montam sob licenga, ou produzem, nas suas filiais, (MITSUBISHI e 

TOYOTA) exclusivamente para o mercado australiano. 
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c) America do 

Estrategias 

Formalmente 

Norte Adopc;:ao pel as 

Polo 

FMN Americanas de 

Produtivas em de 

Integrado e de Estrategias 

pelas Empresas Japonesas e Europeias 

Ate 1965, como referimos no ponte 2. 2 .1. 2. 1, 

Segmentac;:ao 

de Mercado 

apesar da 

industria canadiana ser uma criac;:ao das FMN americanas, a integraqao 

das duas industrias estava apenas direccionada no sentido casa-mae 

filiais. Com a criaqao das filiais canadianas, ate aquela data, as 

FMN americanas haviam prosseguido estrategias de mercado com forte 

TIN, ou estrategias de produc;:ao, com exportaqoes direccionadas para 

os paises da Commonwealth. Na sequ~ncia da reduqao de tarifas 

resultants de urn acordo comercial, com especial incid~ncia no 

comercio autom6vel, a integrac;:ao direccionou-se nos dais sentidos, 

configurando-se urn importante polo de segmentac;:ao. As filiais 

especializaram-se e as trocas bilaterais de CBO, CKD, pec;:as e 

componentes cresceram consideravelmente. 

A criaqao, na America do Norte, das filiais europeias nos anos 

70 e das filiais nip6nicas na decada de 80, decorre de estrategias 

de mercado, de uma maneira geral, com fraca TIN. Estas estrategias 

t~m de caracteristico o facto de, quando o pais de acolhimento e os 

EUA, serem, quase sempre, enquadradas par acordos de cooperac;:ao corn 

os construtores americanos. Como vimos, alem do acesso ao mercado, a 

aprendizagem reciproca e -a partilha de riscos parecem justificar 

esta cooperac;:ao. 

d) America Latina Configuraqao de Estrategias Produtivas em 

Polo de Segmentac;:ao Formalmente nao Integrado que Dialoga com 

os Palos de Segmentaqao da America do Norte e da Europa 

A &~erica Latina configura-sa, progressivamente, como urn polo 

de segmentac;:ao formalmente nao integrado, por forc;:a da 

racionalizac;:ao das actividades das FMN e de politicas de promoqao de 

exportac;:oes implementadas nos quatro maiores mercados: Brasil, 

Mexico, Argentina e Venezuela. Este polo de segmentaqao, cujo nucleo 

principal e compos to pelo Brasil e Mexico, ao mesmo tempo que se 
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estrutura regionalrnente, nos guadros da LAFTA e do Pacta Andino, 

dialoga, como tivernos oportunidade de ilustrar no ponto 2.2.2, com 

os polo de segrnenta<i=ao Norte-Americana e Europeu, por acqao de 

algumas das filiais dos construtores arnericanos e europeus ai 

presentes. E, de resto, para estes dais palos de segrnenta<i=ao que 

as exportaqoes de cornponentes sao mais intensas. 0 dialogo com os 

EUA resulta facilitado pelo regime especial das tarifas aplicaveis, 

neste pais, aos itens 807.00 e 806.30 [8]. 

Pelo elevado nivel de integraqao vertical das produqoes locais, 

e especializaqao de alguns estabelecirnentos associados, as filiais 

dos grandes rnercados, alem de integradas entre si nurn quadro de 

especializagao de fungoes produtivas, desernpenham o papel de casa

-rnae, relativarnente as filiais ou quase-filiais da rnaioria dos 

paises latina arnericanos, onde predorninarn as estrategias de rnercado. 

0 grau de integragao produtiva regional das filiais ou quase

filiais apresenta estadios diferenciados. A integra<i=ao das filiais 

ou quase-filiais e rnuito reduzida ou nula, no caso das ernpresas 

japonesas. Tarnbern aqui, como noutras regioes do globo, as FMN 

japonesas adoptararn, ou ainda se encontram, na fase das estrategias 

de rnercado corn fraca TIN, corn predorninancia da produ<i=ao sob licen<i=a· 

Das f iliais das empres as arnericanas, as da FORD sao as rna is 

integradas e, entre as europeias, as da VOLKSWAGEN, D.BENZ, RENAULT 

e·FIAT. 

e) Europa: Configuragao de Algumas Estrategias Produtivas ern 

Polo de Segrnenta<i=ao Forrnalrnente Integrado 

Sob o efeito da cria<i=ao da CEE e sucessivos alargarnentos, a 

Europa e, hoje, urn polo de segrnentaqao onde as estrategias das 

ernpresas apresentarn tra<i=os de grande integraqao e coordenaqao 

espacial. Existem, porem, situaqoes rnuito diferenciadas. A 

diferenciaqao pede estabelecer-se quer ao nivel da nacionalidade das 

empresas, quer entre produtores de mass sa e produtores mais 

especializados. 

As empresas japonesas instalararn-se na Europa para servir os 
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respectivos mercados de implanta~ao, nao se conhecendo qualquer 

integra~ao produtiva, digna de nota, entre as filiais ou quase

-filiais. Algumas delas foram criadas para actuarem, tambem, como 

plataforma de exporta~ao para outros pa.f.ses da CEE, como e o caso 

das filiais da Reine Unido e Espanha. Mas, por se tratar de unidades 

de montagem com fraca TIN, a legisla~ao sobre regras de origem tem 

dificultado as exporta~oes, obrigando, recentemente, a urn maier 

recurso a produ~ao, subcontracta~ao e fornecimento locais. Esta 

restri~ao podera fazer evoluir as empresas japonesas para 

estrategias de mercado com forte TIN ou para estrategias produtivas, 

com alguns tra~os de integra~ao entre as filiais europeias. 

As marcas europeias continuam a previligiar as exporta~oes a 

partir dos respectivos paises de origem como forma de acesso aos 

mercados comunitarios. Tradicionalmente, as empresas alemas servem 

os mercados da CEE e da Europa em geral, a partir das suas posi~oes 

domestic as. Com excepqao da VOLKSWAGEN na Belgica e da D. BENZ na 

Suiqa, as restantes(poucas) implantaqoes, respeitam a produ~ao/mon
tagem em mercados protegidos. A compra da SEAT pela VOLKSWAGEM 

(1986) e o segundo investimento da maier empresa alema na Europa. A 

depend~ncia da filial em relaqao aos modelos da ex-gama FIAT 

- Marbella (Panda) e Ronda ( Ri tmo) - e da gama SEAT propriamente 

dita (Ibiza e Malaga) tern inibido a integraqao com as filiais da 

Belgica e com as unidades situadas na RFA. Da gama VOLKSWAGEM, a 

SEAT produz apenas os mode los Pas sat, Santana e Polo, respecti-

vamente com 50%, e 60 a 65% de TIN [9]. Em 1987, cerca de 70 mil 

Poles eram vendidos atraves da rede europeia da VOLKSWAGEM, que 

permanece independente da da SEAT. A produqao de VC da D. BENZ 

destina-se, quase exclusivamente, ao mercado espanhol. A BMW, uma 

empresa especializada na gama alta, nao se conhecem actividades de 

produqao ou montagem fora da Alemanha, o mesmo acontecendo com a 

D.BENZ, na CEE, antes do terceiro alargamento. 

Das empresas frances as, apenas a RENAULT, em consequ~ncia da 

recente adesao de Portugal e da Espanha a CEE, converge para uma 

estrategia de integra<;:ao das suas actividades a escala sul europeia. 

De Portugal, onde construiu, no inicio dos anos 80, uma fundiqao, 
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urna unidade rnecanica e urna nova linha de montagern, exporta rnotores, 

caixas de velocidade e peqas fundidas para Franqa, Espanha e 

Belgica. A FASA-RENAULT exporta CKD para Portugal, alguns deles 

reexportados em CBU para a CEE. A filial espanhola exporta rnotores 

(Pal~ncia), caixas de velocidade (Sevilha), CKD e CBU (Valladolid), 

cornplernentados corn irnportaqoes das fabricas francesas e portuguesas, 

para a Franqa, Belgica e outros paises da CEE. 

A preservaqao das rnarcas e redes de distribiqao das ernpresas que 

derarn origem ao grupo PSA (PEUGEOT,CITROEN e TALBOT) tern dificultado 

a integraqao das suas actividades tanto ern Franqa como ao nivel das 

filiais europeias: Espanha, Reino Unido e Portugal. 

As irnplantaqoes da FIAT e da B.LEYLAND na Europa sao rnarginais, 

relativarnente as produqoes dornesticas, nao se justificando acqoes de 

racionalizaqao e coordenaqao entre elas. Na Europa, a FIAT tern 

estado predorninanternente virada para os Paises de Leste. 

A FORD e a G.MOTORS sao as ernpresas que levararn rnais longe as 

suas estrategias de integraqao na Europa. Corn a criaqao da FORD

Europa (1967), iniciou-se a prirneira fase de integraqao da ernpresa a 
escala continental. Ate a sua criaqao, as filiais da RFA, Reino 

Unido e Belgica erarn relativarnente independentes. Nos prirneiros 

anos, a estrategia de integraqao da ernpresas traduziu-se apenas n~~a 

reafectaqao da produqao dos rnodelos existentes por fabricas 

especificas. Corn a <Era p6s-Japao> e a concepqao e lanqarnento de 

alguns rnodelos do tipo <carro rnundial> (Fiesta e Escort) , a 

estrategia de integraqao na Europa consolidou-se e algurn dialogo se 

estabeleceu corn as filiais sul e norte arnericanas. 

Virnos ja como a criaqao de urna nova filial em Espanha, 

inicialmente associada ao projecto FORD-Fiesta, contribu~u para 

consolidar esta estrategia. Mas e com·o projecto FORD Erika (Escort) 

que ela se aprofunda. Pelo dialogo que perrnitiu estabelecer corn 

outros polos de segmentaqao, este projecto tambem conferiu a 

estrategia da FORD caracteristicas de uma estrategia global. 

JENKINS [10] refere que o FORD Escort e verdadeiramente urn <carro 

rnundial>, tanto no sentido que lhe e atribuido pelos dirigentes da 
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em;?resa - produto concebido, desenvolvido e produzido par equi;?as 

tecnicas internacionais de grande talento e inerentes a uma grande 

FMN como no sentido que lhe e dado pelo PDG da RENAULT, 

V.PALLIEZ: ~ ... nio ha carros rnundiais, s6 cornponentes mundiais 

produzidas numa grande escala" [ 11]. Mas, como argumenta DICKENS: 

" [ ... ] apesar da sua natureza transnacional, o Escort nio se 

desenvolveu completamente como urn verdadeiro carro rnundial. Ha 
poucas trocas de componentes entre a America do Norte e a Europa 

Ocidental. A versio norte americana e quase totalmente produzida :in 

loco", com excep~io da transmissio dianteira fornecida pela TOYO

-KOGIO do Japio. Existem fortes probabilidades das fabricas da FORD 

na America Latina se tornarern nos grandes fornecedoras da produ~io 

norte americana. Mas, clararnente, foi na Europa que a FORD foi rnais 

lange na integra~io das suas opera~oes produtivas" (12]. A produ~ao 

da FORD na Europa representa rnais de quatro quintos da sua produ~ao 

internacional. Sao seis os paises europeus em que a FORD esta 

implantada, num total de vinte e cinco fabricas [13]. 

Corn urn grau de rnul tinacionalidade inferior ao da FORD, a 

G.MOTORS, em anos recentes, lan~ou uma ofensiva para se converter 

num dos liders da Europa, onde produz dais ter~os da sua produ~ao 

fora dos EUA (sendo mais de 88% na RFA). 0 inicio desta ofensiva foi 

marcado par duas iniciativas da maior importancia: subordinar a 

Figura 3-II.A 

~ufatur.a global: a rede dos componentes do Ford Escort (Europa I 



coordena~ao da produ~ao de VP na Europa a filial da RFA e a de VC a 
do Reine Unido; criar uma divisao internacional em N.York, para 

coordenar as opera~6es internacionais da empresa. 

Ate aos anos 80, na Europa, a G.MOTORS tinha uma posiqao mais 

fraca do que a do seu rival americana. Actualmente, ap6s o 

lan~amento dos mode los Cavalier, Astra e Corsa, concebidos como 

carros mundiais, vende quase tantos VP como a FORD [14]. 0 projecto 

Corsa (urn modele subcompacto) consubstancia urn verdadeiro esforqo de 

integra~ao das actividades da empresas a escala europeia. Associadas 

a este projecto, construiu uma nova fabrica de motores em Viena, 

outra de transmissoes em Strasbourg, unidades mecanicas e de 

montagem em Espanha. Com o lanqamento dos novos modelos, existe 

alguma integra~ao produtiva com filiais da empresa localizadas 

noutros paises e regioes do globe: por exemplo, o Vauxhall Cavalier, 

montado em Luton, Inglaterra, recebe motores da Australia, caixas de 

velocidade do Japao, radiadores de Fran~a, far6is de RFA; o Corsa, 

concebido pela OPEL, e tambem produzido nos EUA e na Australia, 

incorporando peqas e componentes importados. Apesar dis so, a 

estrategia da G.MOTORS nao e ainda verdadeiramente mundial . 

f) Paises de Leste, que Estrategias? .. 

De alguma maneira, os Paises de Leste configuram-se tambem como 

urn polo de segmenta~ao formalmente integrado, com urn comercio 

assinalavel de veiculos, -peqas e componentes entre os diferentes 

parceiros. Existe, mesmo, alguma divisao internacional do trabalho 

no seio da industria autom6vel do COMECOM [ 15). Apesar da nos sa 

arnostra nao integrar estes paises, com excepqao da Checoslovaquia e 

da RDA, pede afirmar-se que as respectivas industrias sao uma 

cria9ao indirecta das FMN europeias. 

Como classificar a estrategia destas empresas neste bloco de 

paises? Nao se trata, de uma maneira geral, de estrategias de 

mercado, ja que os acordos de cooperaqao obrigam a exporta96es 

compensat6rias. A autonomia decisional das empresas des Paises de 

Leste nao consente uma classificaqqao das estrategias, como sendo de 

natureza produtiva, apesar de parte da produqao ser exportada. A 
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natureza dos acordos celebrados perrnite antes pensar em estrategias 

tecnol6gicas ou tecnico-financeiras, no sentido que lhe e dado por 

MICHALET [16]. A actual abertura a Leste fara, certamente, evoluir 

estas estrategias para outras de tipo comercial ou produtivo. 

Passadas em revista as formas de envolvimento e as estrategias 

das empresas por diferentes paises e regioes, nao e abusivo concluir 

que a industria autom6vel converge para uma industria de natureza 

global. Com o movimento de "down-sizing", "down-weighting" e 

aerodinamismo das formas, utiliza~ao generalizada das solu~oes de 

trac~ao dianteira e concep~ao modular, as gamas de produtos dos 

principais produtores tendem para uma maior uniformiza~ao. A 

interpenetragao dos principais mercados e sintoma de uma maior 

convergencia dos padroes de consumo a escala mundial. A 

restruturagao industrial da <Era p6s Japao> reduz iu o "gap" 

tecnl6gico entre os concorrentes. Os capitais dos grandes construto

res interpenetram-se e a cooperagao tecnica e produtiva entre eles 

generaliza-se. Aumentam os investirnentos cruzados entre dois dos 

tr~s principais blocos produtores. As estrategias de integragao e 

racionaliza~ao das operagoes externas das FMN aprofundam-se. Alguns 

modelos apresentam caracteristicas de <carro mundial>, vendidos em 

varios paises do mundo e montados com recurso a produ~ao de filiais 

e empresas independentes, espacialmente dispersas. 

Apesar do expos to, a estrategia da maioria das . empresas esta 

longe de ser verdadeiramente global. A integragao das filiais das 

FMN assume ainda, predominantemente, no caso das empresas com urn 

maior grau de mul tinacionalidade (FORD I G. MOTORS I RENAULT I 

VOLKSWAGEM e FIAT} dimensoes regionais. As empresas japonesas nao 

ultrapassaram ainda a fase das estrategias de mercado. De resto, em 
, . , 
Afr~ca, Asia e Oceania predominam as estrategias de mercado, nao se 

podendo falar de industrias regionais. o mercado Japon~s continua a 

ser coutada das empresas nip6nicas. Talvez que, antes da generali

zaqao e aprofundamento de estrategias verdadeiramente globais, 

tenhamos que assistir a urn ultimo movimento de fusoes na Europa e 

Japao, o que acontecera, provavelmente, uma vez rompido o actual 
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equ.ilibrio da industria a escala rnundial. Quem serao os futures 

protagonistas e ern que dominies se confirmarao as suas vantagens 

competi ti vas'? 

4 - FORMAS E DETERMINANTES DO ENVOLVIMENTO EXTERNO DAS 
I I 

EMPRESAS : TESTE DE ALGUMAS HIPOTESES TEORICAS 

o ponte 2 corresponde a uma abordagem da internacionalizaqao da 

industria autom6vel a partir da considerac;ao das transformac;oes 

tecnol6gicas e organizativas que se operaram no seu seio, ao longo 

deste Seculo. Inventariamos tres ondas de internacionalizac;ao, 

correspondendo, cada uma de las, a deslocamentos dos centres 

geograficos onde as inovac;oes tiveram lugar. Ditadas por condic;oes 

locacionais espec.ificas, as inovac;oes conferiram vantagens 

competitivas.particulares aos seus actores que, na posse delas, se 

internacionalizaram, abordando terceiros rnercados por todas as 

formas de envolvimento ao seu alcance. Algumas evidencias emp.iricas 

destas formas de envolvimento externo forarn analizadas ern pontes 

anteriores. 

Ern consequencia das ondas de internacionalizac;ao, forarn-se 

reconfigurando os equil.ibrios da industria a escala mundial e, hoje, 

nalguns polos de segmentac;ao 1 a industria converge para forrnas de 

integrac;ao vertical de pendor internacional crescente. As estrate

gias de algumas ernpresas apresentam trac;os de estrategias globais. 

Se os principais actores -da internacionalizac;ao da industria foram 

as ernpresas dos centres tradicionais de produc;ao, os governos dos 

paises de origem e de destine dos produtos e actividades daquelas 

ernpresas tarnbem foram particularmente actives neste processo. 

Neste ponto do trabalho apresenta-se urn estudo mais sistematico 

das formas e determinantes do envolvimento externo das empresas, no 

ponto gg chegada das tres ondas de internacionalizac;ao da 

industria. A perspectiva hist6rica da internacionalizac;ao seguida 

nos pontos anteriores sera, assim 1 complementada com a formulac;ao e 

teste de algumas hip6teses te6ricas, suportadas em dados estat.is

ticos recentes, no quadro de uma abordagem mais modelizada. 
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A heterogeneidade e complexidade das formas de envol vimento 

externo das empresas nao esta totalmente coberta nestes testes 

empiricos. Com efeito, estao afastadas desta analise, a cooperaQao, 

o fornecimento e a subcontrataQao internacionais, por indisponibi

lidade de dados e dificuldades de modelizaQao. Por outre lade, o 

caracter complementar das varias teorias explicativas do envolvi

mento externo das empresas conduziu-nos a seguinte opQao: nao sera 

testada nenhuma teoria particular. As hip6teses formuladas radicam 

nos varies quadros explicativos referenciados na Parte I, situando

nos, por isso, pr6ximos das posturas de DUNNING e MUCHIELLI. 

Sao quatro os tipos de questoes que nos propomos testar. 0 

primeiro tipo prende-se com a questao de saber o que determina o 

grau de internacionalizaQao das empresas, medido pelo racio da 

produqao externa (com IDE e produQao sob licenQa)- Pk+l- sobre a 

produQao domestica - Pd. Complementarmente, contribuir-se-a para o 

esclarescimento das determinantes do grau de internalizaQao da 

produQao externa das empresas, medido pelo racio da produQao em 

filiais maioritarias ou minoritarias das FMN - Pk -, sobre o total 

da produQao externa - Pk+l" 0 segundo tipo de questoes analisadas 

visa contribuir para explicar o nivel de produQao de uma empresa i 

(i = 1,2, ...... 29) , originaria de urn pais j ( j= 1, 2, .... 7 ), num 

pais de destine k k = 1, 2, .•.••• . 53 ) , em funqao de 

caracteristicas das empresas e dos paises envolvidos. Estes dois 

tipos de testes sao feitos- com recurso a modelos RLM. 

ID1l terceiro ·1ugar, atraves de modelos de tipo Probit 

pretende-se contribuir para a clarificaqao do trade-off entre IDE e 

produQao sob licenQa. £Qz: ul time, com o mesmo tipo de modelos, 

esclarecer as determinantes do grau de participaQao da casa-mae no 

capital das unidades industriais localizadas em terceiros paises: 

participaQao maiori taria, minori taria ( caso de filiais) ou nul a 

( caso de unidades independentes que produzem sob licenQa) . Tambem 

aqui as variaveis explicativas respeitam as caracteristcas das 

empresas e dos paises. 

A heterogeneidade qualitativa das situaQ5es contempladas na 
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amostra e analisada com a introdu~ao de variAveis dummy nos modelos. 

Esta introdu~ao, sugerida pela dimensao da amostra, ao segrnentar as 

variaveis propostas nos rnodelos iniciais de referencia, melhora a 

qualidade ds ajustarnentos. 

Corn aquelas variaveis qualitativas, tenta-se clarificar, por 

exemplo, ate que ponte a nacionalidade da cas a-mae tern influencia 

nas variaveis dependenteis. De igual modo, e adrniss1vel que, 

tratando-se de opera~oes de produ~ao ou montagern, de urna produqao 

sob licen~a ou com IDE, da produ~ao/IJlontagern de VP ou VC, seja 

diferente o irnpacto das variaveis explicativas sobre as variaveis a 

explicar. 

As variaves artificiais serao introduzidas de forma aditiva e 

multiplicativa, em ordem a analisar os efeitos sobre o termo 

independente das equa~oes e as interacgoes destes com as variaveis 

quantitativas. Previligiaremos, contudo, a analise dos efeitos 

marginais. 

4 .1 - GRAU DE INTERNACIONALIZA<;AO E DE INTERNALIZA<;AO DA 

PRODU<;AO EXTERNA DAS EMPRESAS 

A produgao externa de uma empresa decorre da posse de urna 

vantagem cornpeti ti va que perrni ta superar, relativamente aos 

concorrentes potenciais e efectivos, as desvantagens associadas a 

condugao dos neg6cios no exterior. Partimos desta afirmagao 

generica, presente em todas as explicagoes do envolvimento externo 

das empresas, para responder as duas questoes seguintes: como 

explicar os diferentes graus de internacionalizaqao - (Pk+l/Pd)ij -

das 29 empresas da nossa arnostra ? Porque razao sao tarnbem diverscs 

cs graus de internalizaqao- ( Pk/Pk+l )ij das respectivas produqoes 

externas ? Como a rnaioria das empresas produz, simultanearnente VP e 

vc, somes conduzidos a 48 obsevaqoes. 

A resposta as questoes coloca, antes de mais, a escolha de urna 

variavel que capte a vantagem competitiva das empresas. Por se 

tratar de uma s6 industria, selecionamos a dimensao - DIM· · - da 
~] 

empresas, medida pelo nfunero de unidades produzidas no pais de 
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origem. Esta varia vel, proposta per DUNNING [ 1) e HORST [ 2), no 

ambito da organiza~ao industrial, sobretudo quando se trata de uma 

so campo de actividade e, alias, considerada uma variavel 

explicaticava sintetica das performances das ernpresas [ 3). 0 

desenvolvimento de actividades de I&D cornporta riscos e exige uma 

rnassa critica de recursos que nao esta ao alcance das pequenas 

empresas; o aproveitamento de econornias de escala e gerador de 

eficiencia; a grande ernpresas e detentora de poder de rnercado, etc. 

Dada a relativa uniformidade das tecnologias e a convergencia actual 

dos rnodelos organizacionais, a dirnensao serve de elernento 

diferenciador das vantagens competitivas das ernpresas. 

A dimensao das ernpresas influencia a concentra~ao industrial e, 

como virnos na Parte I.B, a internacionaliza~ao das ernpresas pontua, 

sobretudo, em industrias concentradas. Ern rnercados concentrados e de 

forma variavel corn o nfvel da concentra~ao, o crescimento 

dimensional das empresas exige a sua internacionaliza~ao, entendida 

nas suas formas mais classicas: exporta~ao, IDE e produ~ao sob 

licen~a. Nesta perspectiva, admitimos que ha uma correla~ao positiva 

entre a concentra~ao - c4 j -da produ~ao nos rnercados domesticos e o 

grau de internacionaliza~ao das ernpresas. 

A existencia de urn trade-off entre exporta~ao e produ~ao 

exterior leva-nos a postular a seguinte hip6tese: quanta maier a 

taxa de exporta~oes das £§!Inpresas - X/Pd) j -, rnedida pelo racio 

entre exporta~oes - xj - e produ~ao dornestica -Pdj - rnenor o grau 

de internacionaliza~ao das empresas. 

A indisponibiliade de dados de exporta~ao por empresas 

condiciona-nos a operar com os dados nacionais da produ~ao e das 

exporta~oes. Exists legitimidade te6rica neste procedimento, 

porquanto, como sugere MUCHIELLI[4], as ernpresas, na qualidade de 

agentes actives das exporta~oes dos paises, especializarn-se mais na 

exporta~ao do que na produ9ao externa, quando existe uma 

correspondencia entre as suas vantagens competitivas e as vantagens 

comparativas dos respectivos pafses. Isto e, quando os dois tipos de 

vantagens estao "em fase" . 
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A condiqao sirnul tanea de exportadores e de irnportadores dos 

tradicionais paises produtores sugere a existencia de desfasagens 

nos dais tipos de vantagens e, 

rnaior a taxa de irnportaqoes -

face a isso, a postular que, quanto 

M/R ) · - dos paises, rnedida pelo 
] 

racio das irnportaqoes - Mj - em relaqao a procura interna - Rj • 

rnaior a internacionalizaqao das ernpresas. A intensidade da 

concorrencia internacional nos rnercados dornesticos inc ita as 

ernpresas a urna utilizaqao crescenta das suas vantagens cornpetitivas 

em terceiros paises. 

A exploraqao internacional destas vantagens pode ocorrer no 

espaqo interne da FMN, dando origem a criaqao de filiais, ou de 

forma externalizada, caso ern que a produqao e feita por empresas 

independentes, ao abrigo de acordos de licenqa. Neste processo de 

escolha, ponderam-se as vantagens e as desvantagens da 

internalizaqao. Nesta ponderaqao, as posiqoes dos governos dos 

paises de acolhimento nao sao neutras, embora se admita que o 

titular da vantagem, perante exigencia inaceitaveis dos governos, 

pode desinteressar-se de alguns rnercados. 

Urn certa nao discricionaridade dos quadros legais de 

enquadramento do IDE e das transferencia de tecnologia, coloca as 

diferentes firmas estrangeiras, num pais particular, perante o rnesmo 

tipo de restriqoes. Estando rnuitas dessas firmas sirnultaneamente 

presentes nos diversos pa_ises, nao se justifica, nestes testes, a 

consideraqao de variaveis associadas as vantagens locacionais dos 

paises de destine. De resto, estao em apreciaqao indicadores globais 

das empresas, resultantes das suas actividades no conjunto dos 

paises onde se encontrarn irnplantadas. 

A clarificaqao dos fundamentos do trade-off entre IDE e 

produqao sob licenqa, nurn particular pais de acolhimento, tera lugar 

nos testes emp1ricos associados ao terceiro tipo de questoes 

anteriormente formuladas. E nessa sede que serao introduzidas 

variaveis que captam as vantagens locacionais dos paises de 

acolhimento e que as empresas ponderam, quando tern que decidir sabre 

a forma, internalizada ou externalizada, de exploraqao das suas 
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vantagens competitivas. 

A dimensao das empresas e, em si mesrna, tarnbem, urna rnedida 

indirecta do seu potencial para internalizar opera~5es no 

estrangeiro. As empresas crescern por internaliza~ao de opera~oes 

que, alternativamente, podern ser realizadas pelo mercado. Conforrne e 
sugerido pela literatura, considera-se que a grande empresas esta 

relativamente mais bern dotadado que a pequena empresas, em recursos 

financeiros, equipas de gestae, tecnologia, I&D, publicidade, etc. 

Estes recurs as, configurados ern pacotes' sao neces sarios a 
operacionalidade do IDE e a cria~ao de uma filial no estrangeiro. 

Assim. admite-se que a dimensao da empresas esta positivarnente 

correlacionada com o grau de internaliza~ao das operaqoes externas -

Pk/Pk+l lij" 

Uma taxa de exporta~oes elevada, num dado pais, e sintoma de 

que a explora~ao das vantagens esta bern conjugada corn as vantagens 

comparativas dos paises ern que se consolidararn, ou seja, os paises 

de origem. Assim sendo, o grau de internalizaqao das oeragoes 

Quadro 25-II.A 
Grau de Internacionalizaqao e Internalizaqao das Empresas 

I variavel I 
I End6gena I 
I N.o obs. R2 P ow I 
I I 
1------------------~--~------~------~------------------------l 
I I 

(1.)\ (Pk+l/Pd)ij 48 0.36 6.05*** 2.07\ 

I I 
I I 

(2)1(Pk/Pk+llij 48 0.27 5.42*** 1.981 
I I 
I I 
I I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

(Pk+l/Pd)ij e (Pk/Pk+l)ij - valores de 1986, CSCA(1987) e SMMT(1987) 

DIMij - valores de 1979, UNCTC(1983-d), SMMTT(1980) 

Xj' Mj' Pdj' Rj - valores de 1979, SMMT(l98) 

Entre parentesis constam as valores da estatistica t: 
com significancia estatistica ao nivel de 10\(*lr 5\ (**l e 1\(***l 

F- valores da estatistica F; DW-valores da estatistica de Darbin-Watson 

externas das ernpresas devera estar negativarnente correlacionado corn 

a taxa de exporta~oes dornesticas. Como verernos posteriorrnente, a 
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produ~ao sob licen~a e sempre quantitativamente menos cornpetitiva 

corn as exporta~6es, do que a produ~ao de urna filial. 

Continuando a adrnitir que a taxa de importagoes dos diferentes 

paises e sintorna de perda de cornpetitividade das empresas nos 

respectivos mercados nacionais, postula-se que, ern perda de 

cornpeti ti vi dade, as ernpresas bus cam, ern terceiros rnercados, uma , 

melhor convergencia entre as suas vantagens competitivas e as 

vantagens cornparativas dos paises de acolhimento. Assim, considera

-se que o grau de internalizaqao esta positivarnente correlacionado 

corn a taxa de irnportagoes. 

Os testes ernpiricos conduzirarn-nos aos resultados que constarn 

do Quadro 25-II .A. Todas as variaveis explicativas tern os sinais 

esperados. A dimensao das ernpresa e a penetragao das irnportagoes nos 

mercados dornesticos sao estatisticarnente significativas na 

explica~ao dos niveis de internacionalizagao e de internalizagao das 

opera~oes externas das empresas. Contudo, o valor do coeficiente da 

variavel (M/R)j maior quando associado ao grau de 

internacionaliza~ao do que ao grau de internalizagao das operagoes 

externas. 0 fraco valor explicative da variavel c4 j releva, 

eventualrnente, do facto de se tratar de uma so industria, cujos 

niveis de conc.entragao sao rnui to elevados em todos os paises da 

arnostra. Apesar dos rnodelos nao explicarern urna percentagen elevada 

das variaveis dependente~, sao de qualidade aceitavel, como decorre 

dos valores da estatistica F. 

4.2- PRODU~AO EXTERNA DAS EMPRESAS 

0 nosso objective irnediato e contribuir para a percepgao do 

diferencial de niveis de produ~ao dos paises onde estao irnplantadas 

as FMN da arnostra. Para o efei to, partirnos do seguinte modele de 

referencia: 

com, 

i =1 f 2 f o o f 2 9 i j = 1 1 21 o o 1 7 ; k = 1 1 2 1 o o 1 53 

e onde as variaveis t@m o seguinte. significado (entre parentesis 
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constam as fontes estatisticas e os anos das variAveis): 

P ijk - produc;ao/montagem da empresa i, originAria do pais 

j, no pais de destine k {1986, CSCA(1987)} 

Mjk - importac;oes do pais k originarias do pais j 

{ 1986, SMMT(1987)} 

RIBk - reservas internacionais brutas ~ capita do pais k, 

{1985, WORLD BANK(1987)} 

Pk - produc;ao/montagem de veiculos no pais k, 

{1986, CSCA(1987)} 

GROk - grau de reacc;ao oligopolistica no mercado autom6vel do 

pais k {1986, CSCA(1987), para o numero de 

implantac;oes e 1986, WORLD BANK 

urbana} 

para a 

DIM··- dimensao da empresa i do pais de origem j 
1.] 

{1986, SMMT(1986)} 

populac;ao 

GM · · - grau de mul tinacionalidade 1.] 
da empresa i originaria 

do pais j { 1986, CSCA(1987) 

u - variavel aleat6ria residual 

{ Variaveis <dummy>, 1986, CSCA(l987)} 

Com raras excepc;oes, o comercio internacional de veiculos esta 

sujeito a restric;oes pautais e nao pautais, sobretudo nos paises 

onde estao implantadas as FMN. A sua implantac;ao e manutenc;ao ern 

terceiros rnercados resul ta_, alias, par regra, daquelas imperfeic;oes 

de mercado ou, sobretudo no caso das FMN americanas, de desadap

tac;oes das produc;oes domesticas, aos padroes de consurno daqueles 

paises. Seja par imperfeic;oes de rnercado, ou por falta de competiti

vidade nas exportac;oes, a produc;ao no exterior configura-sa como 
, 

alternativa aquela forma de abastecimento do mercado. E de admitir, 

portanto, que o pararnetro associado a variavel Mjk tenha urn sinal 

negative. 

As duas variaveis seguintes podem ser consideradas como 

"proxies" das vantagens locacionais dos paises de destine. Pk, a 

produc;ao total de veiculos do pais k, e uma medida da dimensao do 

rnercado, urn factor locacional importante nas decisoes de implantac;ao 
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das empresas no estrangeiro. No caso particular da industria 

autom6vel, sujei ta a elevadas economias de escala, mesmo nas 

opera~oes de montagem, admite-se que influencia positivamente o 

nivel de produ~ao de cada empresa, nos paises de implanta~ao. 

Se o trade-off entre exporta~oes de produtos finais e produ~ao 

no exterior pode ser complete, no caso de produtos-sistema, e 
gerador de comercio de produtos intermedios. Em alternativa a 
exporta~ao de CBU, as empresas exportam pe~as, componentes e 

subsistemas. 0 financiamento destas importa~oes continua a exercer 

pressoes sobre a balan~a comercial, podendo inibir, perante 

restri~oes cambiais, o nivel de produ~ao externa das empresas. Esta 

e, alias, uma situa~ao muito comum nos paises que nao ultrapassaram, 

ainda, a fase de substitui~ao de importa~oes e que, entre 1980 e 

1986, esteve na base do fecho de muitas implanta~oes no estrangeiro, 

sobretudo as unidades independentes, que produziam sob licen~a [5]. 

Nesta perspectiva, consideramos que a produ~ao esta positivamente 

correlacionada com a situa~ao cambial do pais de acolhimento, dada 

per RIBk. 

A variavel GROk outra variavel locacional do pais de destine, 

cornporta informa~ao adicional sabre o grau de reac~ao oligipolistica 

das empresas nos mercados locais e o comportamento internacional das 

FMN. Teoricamente, todas as 29 empresas podem ser (foram) candidatas 

a uma implanta~ao em cada urn dos paises de acolhimento, mas os 

factores locacionais restringem, naturalmente, as implanta~oes 

efectivas. Contudo, dada a natureza oligoplistica internacional da 

industria, a sua reprodu~ao em mercados fechados, incentiva a urn 

nl1rnero de irnplanta~oes superior ao comportavel pela dimensao dos 

mercados. Com efeito, tivemos oportunidade de confirmar em 2.2.1.2.2 

o nivel de inefici~ncia em que laboram muitas das industrias des 

paises de acolhimento. Definindo a variavel anterior como o racio 

das empresas efectivamente irnplantadas, sabre o total das implanta

~oes possiveis, multiplicado pela popula~ao urbana - restritiva do 

nl1rnero de implanta~oes eficientes -, postulamos que, quanto maier o 

grau de reac9ao oligopolistica, menor a produ9ao efectiva de cada 

empresa implantada. 
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Aquela variavel, pela sua configura~ao, nao traduz completamente 

o conceito de reac~ao oligopol1stica presente no trabalho de 

KNICKERBOCKER [6]. Complementarmente ao numero de empresas que 

reagiram ao movimento do 11der, o autor mede o tempo de reac~ao des 

seguidores. Em pontes anteriores, foram ilustrados exemplos de 

tempos de reac~ao muito curtos, sobretudo no case de FMN americanas. 

Em Portugal, como teremos oportunidade de verificar na Parte II.B o 

tempo de reagao foi rapid1ssimo. 

I 

E suposto que a dimensao da empresa, enquanto variavel "proxy" 

das suas vantagens competitivas e da propensao a internalizar 

opera~6es no estrangeiro, influencie positivamente a produ~ao 

externa. Clarifiquemos o sentido desta influ~ncia. Num particular 

pais de destine, o trade-off entre e IDE e produgao sob licenqa e 
mais facilmente resoluvel a favor da cria~ao de uma filial, quando a 

casa-mae e uma grande empresa. Este ponte de vista e alias defendido 

por BARANSON [7], DAVIES [8] e BUCKLEY e DAVIES [9]. 0 risco e a 

eficiencia associados a criagao de uma filial sao mais elevados do 

que a cedencia contratual de tecnologia a empresas independentes e, 

a associa~ao directa de nome de uma empresa a uma filial e mais 

provavel se a sua producao nao for marginal, relativamente a quota 

de mercado dos concorrentes. A partir desta cadeia 16gica, 

consideramos dever ser positiva a influ~ncia da dimensao da empresa 

no pais de origem, sabre a produqao de uma particular instalagao no 

exterior. 

Par ultimo, considera-se ser tambem positiva a influencia da 

variavel GMij sabre a variavel a explicar. Esta variavel tern aqui o 

significado e definigao dados no ponte anterior a variavel grau de 

internacionaliza~ao das empresas. 0 grau de multinacionalidade, 

enquanto "proxy" da experiencia internacional da empresa, influencia 

positivamente a sua propensao para criar filiais, em detrimento da 

cedencia contractual da vantagem competitiva. Como argumentamos no 

paragrafo anterior, o nivel de produ~ao e a eficiencia sao, par 

regra, mais elevados quando as operag6es externas decorrem de 

operac;oes internalizadas do que quando e realizada par empresas 

independentes. 0 conhecimento da realidade internacional faz 
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diminuir o risco dos recursos aplicados em terceiros paises. Esta 

variavel capta, portanto, a intensidade das vantagens competitivas, 

pr6prias da condigao de multinacional da empresa. 

A equagao 1 (Anexo 13-II.A) traduz os resultados da estimagao 

des parametres do modele. Todas as variaveis apresentam parametres 

com os sinais esperados e, a excepqao da variavel RIBk, as restantes 

sao estatisticamente significativas, ao nivel de significancia de 

1%. Aquela variavel, contudo, e ainda estatisticamente significativa 

ao nivel de 5%. 

A qualidade deste ajustamento de referencia ( eq-1) pode ser 

melhorada 

variaveis 

com a segmentaqao da amostra, 

"dummy", permitindo estas a 

atraves da introduqao de 

consideraqao de elementos 

qualitativos que atravessam a propria amostra. As equaq6es do Anexo 

13-II .A, numeradas de 2 a 28, refletem o impacto da consideraqao 

daquelas variaveis. Pass a a expor-se, em seguida, o fundamento e 

significado das diferentes variaveis qualitativas e os resultados 

esperados associados a cada uma delas. 

(a)-Tipo de veiculos: variavel PC 

A amostra integra informaqao respeitante tanto a VP como a VC. A 

introduqao da variavel artificial PC, que assume o valor 1 quando se 

trata de VP e o valor 0 quando respeita a vc, visa captar a existen

cia de eventuais diferenqas nas respectivas produq6es externas, em 

funqao do tipo de produto produzido. 0 fundamento aprioristico da 

existencia de eventuais diferenqas reside no facto das economias de 

escala e os custos de transporte 

repectivamente , de VP e de vc. 
serem maiores quando se trata, 

A introduqao aditiva (eq-2) desta variavel permite concluir, 

como a priori se sopunha, que a produqao de VP e superior a de vc. 
Esta diferenqa nao e, porem, estatisticamente significativa. A 

introduqao multiplicativa da variavel, alem de confirmar a conclusao 

anterior, permite ir mais longe e com significado estatistico, no 

aprofundamento da raz6es. Complementarmente as raz6es anteriores, a 

variavel Pk, enquanto "proxy" da dimensao do mercado, tern urn efeito 
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marginal superior sabre a variavel end6gena, quando se trata de 

VP ( eq-3) . De igual modo, o trade-off entre exportagoes e produgao 

externa e maier para o caso de vc do para ode VP( eq.4). As razoes 

prendem-se, rnuito provavelmente, com diferengas significativas nos 

repectivos custos de transporte, superiores no caso dos VC (maiores 

dimensoes e peso). 

A interacgao da variavel PC corn as variaveis GROk, DIMij e GMij 

nao permite concluir pela existencia de diferengas estatisticamente 

significativas nos efeitos rnarginais do grau de reacgao oligopolfs

tica, dimensao e grau de mul tinacionalidade sobre a produgao 

externa, em fungao do tipo de vefculos (eq. 5-6-7). 

(b) Operagoes de produgao ou montagem: variavel PM 

A classificagao de uma operagao em fungao do grau de integragao 

no pais de acolhimento [ 10], leva-nos a ad.mitir que os nfveis de 

produgao sao superiores quando se trata de operagoes de produgao 

(PM=1), por oposigao as operagoes de rnontagem (PM=O). Tal deve-se ac 

facto de, no ambito da fileira de produgao autom6vel, ser ao nivel 

das operagoes de rnontagem propriamente ditas que as economias de 

escala sao mais reduzidas [11]. A subida para montante na fileira de 

produgao, por forma a obter uma rnaior TIN, obriga a produgao de 

componentes e subsistemas, cujas rentabilidades exigem estabeleci

mentos com DMO, nao compativeis com a dimensao da procura final de 

rnuitos paises. De resto, -ria maior parte dos paises de implantagao, 

a nao ser que tais produgoes complementares relevem de operagoes 

internalizadas pelas filiais, as empresas locais nao dominam o 

~know-hew~ necessaria ao seu fabrico, obrigando as respectivas 

importagoes. 

A equagao 8 confirma este ponto de vista e a equagao 9, onde se 

analisa a interagao da variavel PM com a variavel PC, sugere que o 

efeito marginal daquela variavel qualitativa sobre as produgoes 

externas e maier quando se trata de VP. 
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(c) Opera~oes internalizadas ou externalizadas: 

variaveis KL e KL" 

A produ~ao externa das empresas pode ocorrer em instala9oes que 

sao filiais das FMN ou em empresas independentes que produzem sob 

licen~a. No prime ira caso, a FMN realizou operac:roes de IDE e, no 

segundo, cedeu contratualmente a sua vantagem competitiva. Em 

consequencia, a produc:rao resulta internalizada (KL = 1) ou 

externalizada (KL = 0). 

Salvo raras excepc:roes, os paises de acolhimento nao impedem as 

FMN de realizarem IDE. Quando muito, condicionam-nas a for.rnac:rao de 

"joint-ventures" com parceiros locais, como forma mais rapida de 

endogeneizac:rao, pela industria nacional, de alguns aspectos das 

vantagens competitivas do parceiro estrangeiro. As FMN preservam 

sempre, contudo, alguma discricionaridade naquela escolha dicot6mi

ca, independentemente da disponibilidade de recursos financeiros, 

tecnol6gicos, humanos e outros, das casas-mae, bern como das 

condic:roes da sua rentabilizac:rao, quando combinadas com os recursos 

locais. Consideramos, par is so, que as FMN internalizam as suas 

produc:roes externas, quando o volume de produc:rao associado o 

justifica. Em alternativa, para niveis de produc:rao muito marginais, 

preferirao iniciar ou manter a sua presen9a no mercado, atraves da 

venda de licenc:ras de produc:rao. Perante boas perspectivas de 

crescimento da procura, e sempre possivel, dada a dependencia do 

produtor local em rela9ao a empresa licenciadora, em materia de 

fornecimento de pec:ras e componentes e renovac:rao de modelos, fazer 

evoluir o acordo para a criac:rao de uma "joint-venture" ou, no 

extreme, criar uma filial com controlo total de capital[12]. 

Com urn nivel de significancia de 5%, a equac:rao 10 sugere que a 

produc:rao externa e superior quando as opera9oes sao internalizadas, 

nao sendo significativa a diferenc:ra quando se estabelece a separac:rao 

entre VP e VC (eq-11). Em conformidade com argumentac:rao anterior

mente exposta, na condic:rao de a operac:rao ser simul taneamente de 

produc:rao e internalizada, o nivel de veiculos produzidos e superior 

a outras alternativas de interacc:roes possiveis entre as duas 
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variaveis qualitativas (eq-12). 

Nos testes anteriores, colocamos a FMN perante uma opqao 

dicot6mica - IDE ou produc;ao sob 

nivel de participac;ao no capital 

licenc;a - independentemente do 

das filiais. Vimos na Parte 

I. C que o tipo de controlo sobre as filiais e, tambem, uma das 

componentes da estrategia internacional das FMN. Uma participac;ao 

minoritaria, do ponte de vista da gestae integrada da rede de 

filiais (fornecimentos internacionais, pratica de prec;os de 

transferencia, repatriac;ao de lucros, etc.), e sempre mais 

inibidora do que uma participac;ao maioritaria, sobretudo se esta for 

a 100%. 

Como objective de clarificar a'relac;ao existente entre o nivel 

de participac;ao no capital da filial e a produc;ao externa, 

introduzimos a variavel KL ", que assume valores directamente 

ordenados com o nivel daquela participac;ao. 

maioritaria, a variavel tern o nivel 

Quando a participac;ao e 
2; nivel 1, quando a 

participac;ao e minoritaria; nivel 0, quando e nula a participac;ao no 

capital. Neste-ultimo case, a situac;ao e equivalente a uma produqao 

totalmente externalizada, ou seja, a produc;ao sob licenc;a. Na mesma 

16gica de argumentac;ao, postulamos que a produc;ao externa esta 

positivamente correlacionada com o nivel de participac;ao no capital 

das filiais. 

A equac;ao 13 confirma a hip6tese anterior. A equac;ao 14, com 

reduzido grau de signific&ncia estatistica, sugere que a correlac;ao 

e mais elevada quando se trata de VP. Tal como na equac;ao 12, o 

efeito marginal cruzado entre nivel de participac;ao no capital e 

natureza das operac;oes- PM - e maier 

produqao (eq-14). 

quando as operac;oes sao de 

(d)-Nacionalidade da Casa-Mae: Variaveis JAP e EUR 

As FMN da amostra sao originarias de 7 paises: EUA, Reine Unido, 

Italia, RFA, Franqa, suecia e Japao. Nao obstante a existencia de 

diferengas entre as indus trias dos paises europeus, para efei tos 

destes testes, as FMN europeias foram consideradas como relevando de 
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cul turas industriais pr6ximas. Com efei to, a emergencia da Europa 

como grande bloco produtor deu-se num contexte de progressiva. 

integrac;:ao dos mercados e das indus trias, preservando embora 

especificidades nacionais. As diferentes especificidades estao, 

contudo, associadas ao mesmo tipo de vantagens competitivas : as que 

decorreram da segunda grande transformac;:ao da industria ao longo 

deste seculo e da qual resultou a segunda onda de internacionali

zac;:ao. For outro lado admite-se, adicionalmente, que o processo de 

integrac;:ao europeia e a concorrencia internacional, esbateram as 

diferenc;:as de comportamentos das FMN europeias. 

As tres origens das FMN sao captadas apenas por duas variaveis 

artificiais, por forma a evitar situac;:oes de multicolinearidade: a 

variavel JAP, que assume o valor 1 quando a empresa e japonesa e 0 

nos restantes casos; a variavel EUR, que tern o valor 1 quando a 

empresa e europeia e 0, nos restantes casos. A considerac;:ao das duas 

variaveis anteriores, quando ambas assumem o valor 0, permite isolar 

as FMN americanas. 

(d.l)-Interacc;:ao com as variaveis PC e PM 

De que maneira a interacc;:ao das variaveis PC e PM com a origem 

das empresas altera a sua influencia sobre os ni.veis de produc;:ao 

externa? As equac;:oes 16 e 17 traduzem a existencia de diferenc;:as 

estatisticamente significativas, a justificar esta analise. A 

prime ira equac;:ao reflecte que, continuando embora a ser maior a 

produc;:ao quando se trata de VP, a diferenc;:a e mais acentuada quando 

as FMN sao americanas, seguindo-se as japonesas e depois as 

europeias. 0 mesmo acontece quando se trata da varavel PM, s6 que 

as FMN americanas seguem-se as europeias e, por ultimo, as japonesas 

(eq-17). 

(d. 2) Interacc;:ao com as variaveis KL e KL" 

A equac;:ao 18 confirma que, quando as operac;:oes externas sao 

internalizadas, a produc;:ao e superior a dos casos em que essas 

operagoes sao externalizadas. A equagao 19 confirma igualmente que 

o ni.vel de participagao no capital das filiais esta positivamente 
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correlacionado corn a produc,;:ao. As duas equac,;:oes traduzern a 

existencia de diferen~as estatisticarnente significativas, quando as 

variaveis KL e KL" interactuarn corn as variaveis associadas a 
nacionalidade das filiais. 

A dicotornia presente na variavel KL tern rnaior expressao no caso 

das FMN arnericanas, seguidas das japonesas e, por firn, das europeias 

( eq-18). Ja quando se introduz a variavel KL ", a participac,;:ao no 

capital das filiais tern influencia na produc,;:ao externa, em 

obediencia, a seguinte ordenac,;:io: FMN americanas, europeias e 

japonesas (eq-19). Fizemos notar no ponto 2.2.2 que a dimensao media 

das implanta~oes japonesas e menor no caso das FMN japonesas e que 

estas, quando criam filiais, preferem, geralmente, associaqoes 

minoritarias com parceiros locais. 

(d.3) Interacc,;:io com a variavel Mkj 

E a intensidade do trade-off entre exportac,;:oes e produqao no 

exterior, atendendo a origem das FMN, que esta aqui em apreciaqao. 

Com efeito, ern muitos paises de acolhimento, a produqao local nao 

inibe, por complete, as importa~oes. Muitas vezes, a criaqao de uma 

filial, ou o licenciamento de uma firma independente, apresentam

-se, mesmo, como a unica alternativa de que a FMN dispoe para poder 

continuar a participar nos contingentes importaveis. Por regra, as 

produqoes locais respeitam apenas a alguns modelos da gama, sendo 

autorizada a importac,;:ao de alguns dos restantes. Se o controlo das 

importaqoes nao obedece ao mecanisme das quotas, sendo antes feito 

pela aplica~ao de tarifas aduaneiras, as diferentes intensidades do 

trade-off, por paises de origem, poderao significar diferentes. 

graus de competitividade das respectivas exportaqoes. 

A equac,;:io 20 permite afirmar que existe urn trade-off menos 

intense no caso das FMN japonensas, quando comparadas com as 

restantes empresas, sem distin~ao entre elas. A equaqao 21 permite 

igualmente concluir a favor de urn trade-off de menor intensidade 

entre as empresas europeias, quando se comparam estas com o conjunto 

das restantes. Sem diferen~as estatisticamente significativas, a 

equaqao 22 sugere que o trade-off entre as tres origens possiveis 
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e mais intense no caso das FMN americanas, seguido d.as eu.ropeias e 

das japonesas. Note-se que 'as FMN americanas, excepc;ao feita as 
trocas intra-norte-americanas(l3], quase nao exportam ve1culos para 

as restantes regioes do mundo. 

(d. 4) Interacc;:ao com as variaveis DIM· · e GM · · 
~] ~] 

A dimensao, enquanto "proxy" das vantagens competitivas das 

empresas e das vantagens da sua internalizac;ao e o grau de 

multinacionalidade, como indicador da sua experiencia internacional, 

influenciam positivamente, como vimos, a produc;ao externa. Serao os 

efeitos marginais destas variaveis sabre a variavel dependente 

influenciados pela origem das empresas? 

No case das empresas japonesas, o efeito dimensao e menor do que 

o verificado no con junto das restantes empresas ( eq-23). Sendo 

maier quando se cornparam as ernpresas europeias com as restantes, a 

diferenc;a nao e, no entanto, estatisticamente significativa (eq-24). 

A equac;ao 25 sugere que o efeito dirnensao e maior no subconjunto das 

empresas arnericanas, mas a diferenc;a s6 e estatisticamente 

significativa relativarnente as empresas japonesas. 

0 efei to marginal da vari.s.vel GMij e menor quando a comparac;ao 

e feita entre as FMN europeias e as restantes tomadas em conjunto 

(eq-27). Para igual comparac;ao entre as japonesas e as restantes, 

conduzindo embora a efeit~s rnarginais menores para o primeiro sub

conjunto de empresas, a diferenc;a nao e estatisticamente significa

tiva (eq-26). A equaqao 28 sugere que o grau de multinacionalidade 

tern um efeito marginal maier no case das empresas americanas, 

seguidas das japonesas e, por fim, das europeias. 

4.3 - IDE, GRAU DE PARTICIPA~AO NO CAPITAL DAS 

FILIAIS E PRODU~AO SOB LICEN~A 

As vantagens competitivas das empresas, consubstanciadas em 

actives materiais ou ima.teriais, sao transferidas para o exterior, 

se permi tirem a obtenqao de rendas superiores as que resul tam da 

sua exploraqao no mercado domestico e terceiros paises forem 

abastecidos par exportaqoes. Mas, se a transferibilidade e o 
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diferencial das rendas esperadas pesam na escolha entre produ~ao 

domestica e produ~ao internacional, pesam igualmente, neste ultimo 

caso, na op<:fao entre produ~ao internalizada e produ~ao externali

zada. 56 que, para a transferencia poder ser externalizada, as 

vantagens competitivas tern que ser transferiveis para fora da 

empresa, como condi<tao para poderem ser exploradas por empresas 

independentes. 

Na industria autom6vel, a transferibilidade externa das 

vantagens competitivas dos grandes construtores mundiais e 
frequente, como o atestam os multiples exemplos de paises, cujas 

empresas locais realizam opera~oes de montagem, com maier ou menor 

TIN, ao abrigo de acordos de licen~a. A dependencia destas 

empresas, em materia de fornecimentos de subsistemas, pe~as e 

componentes, relativamente as firmas licenciadoras, bern como a falta 

de competitividade internacional da generalidade das empresas 

licenciadas sao, em si mesmas, garantia de que as produc;:oes sob 

licen~a nao conduzem a utiliza~oes abusivas, nem a significativos 

custos de fiscaliza~ao dos mecanismos contractuais. 0 que determina, 

portanto, a escolha das firmas? 

A teoria da internaliza~ao fornece uma interessante ordem de 

razoes para o equacionamento da escolha. Dificuldades na sua 

modeliza~ao directa, levam-nos a propor hip6teses explicativas que, 

emanando dela, sao comp~ementadas por ensinamentos extraidos de 

outras teorias. Para o efeito, partamos dos seguintes modelos de 

referencia: 

(4) KLijl_( = F(PURk;PRNAk;RISKk;GRO"k;DIMij;GM"ijiPijkiU) 

(5) KL"ijk = F'(PURk;PRNAk;RISKk;GRO"k;DIMij;GM"ijiPijkiU) 

onde as variaveis independentes tern o seguinte significado (entre 

parentesis constam as fontes estatisticas e os anos das variaveis): 

PURk - Popula<:fao urbana do pais k { 1985, WORLD BANK(1987) } 

PRNAk - % da produ~ao nao' agricola do pais k 

{ 19 8 5 , WORLD BANK ( 19 8 7 ) } 

RISKk - Indica de risco do pais k. 
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{ 1984, International Country Risk Guide } 

GRO "k - Grau de reac~ao oligopolistica (significado ja 

conhecido, em que o elemento de pondera~ao e o stock 

de veiculos). 

{ 1986, CSCA( 1987), para o m1mero de implantagoes 

e 1986 SMMT(1987), para o stock de veiculos} 

DIMij - Dimensao da empresa i originaria do pais j. 

{ 1986, SMMT(1987) } 

GM"ij - Grau de multinacionalidade da empresa i, originaria 

do pais j, medido pelo nllinero de paises em que 

esta implantada (IDEe produ~ao sob licen~a). 

{1986, CSCA(1987)} 

Pijk - Produgao da empresa i, originaria do pais j, no pais 

de destine k {1986, CSCA(1987) } 

u - Variavel aleat6ria residual. 

{ Variaveis dummy , 1986, CSCA(1986)} 

Todas as variaveis independentes sao continuas, ao contrario das 

dependentes 1 que sao qualitativas 1 com o significado definido em 

4.2. Na equa~ao 4, a escolha da empresa e binaria: IDE ou produgao 

sob licen~a; na equagao 5 a empresa esta per ante tres escolhas 

mutuamente exclusivas: venda de licenga, participagao minoritaria e 

participagao maioritaria no capital da filial~ Nos varios ajustamen

tos realizados, as duas equagoes sao comparadas passe a passo, par 

forma a verificar se., quando a escolha e tripla, as resultados 

di vergem da escolha binaria. 0 model a 5 e, par is so, em cer-:a 

medida, uma extensao do modele 4. 

Estando as variaveis a explicar associadas a escolhas qualitati

vas, os parametres a estimar devem ser entendidos como probabilida

des [14], melhor dizendo, como mudangas na probabilidade de se fazer 

est a ou aquela escolha, associadas a variagoes da respectiva 

variavel independents. 

Algumas limitagoes do modelo de probabilidade linear, estimado 

segundo o metoda dos minimos quadrados, sugerem a utilizagao de 

modelos associados a fungoes de probabilidade cumulativa, estimadas 
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segundo o metodo da maxima verosimilhanc;a [ 15]. Estas func;oes 

resultam da seguinte transformac;ao da func;ao de probabilidade 

linear: 

P = F ( a + bX ) = F ( Z ) 

onde F e a func;ao de probabilidade cumulativa. 

0 modelo de probabilidade "Probi t" respei ta a uma func;ao de 

probabilidade cumulativa normal. Se adrnitirmos que Zi e urna fungao 

linear das variaveis independentes e assumirmos 1 que a cada variavel 

esta associado urn valor critico z\ do indice Z i 1 entao 1 o valor 

critico funciona um criteria explicito da escolha das ernpresas. Se 

a escolha for tripla 1 sao dois os valores criticos: z*i e z**i· 

No modelo 4 1 para cada variavel explicativa 1 se Z i > z* i , a 

ernpresa optara pelo IDE. Se zi < z*i 1 sendo a escolha mutuarnente 

exclusiva 1 optara pela produgao sob licenga. Quando a escolha e 

tripla, como no modelo 5 1 a participagao no capital da filial sera 

maioritaria, minoritaria ou nula sel Zi>z*il z*i<Zi< z**i ou Zi<z*i, 

respectivamente. 

Os mode los de escolha quali ta ti va tambem cornportarn 1 como 

variaveis explicativas, atributos de natureza qualitativa. 

Inicialrnente, os modelos "Probit" sao estimados s6 corn variaveis 

quantitativas, que refletern as caracteristicas locacionais dos 

paises de acolhimento e dC!,s empresas. Posteriormente, sao introduzi

das variaveis "dummy" para averiguar, norneadarnente, da exist€mcia de 

eventuais especificidades cornportamentais, associadas a origem das 

FMN. Antes de apresentar os resultados dos testes econometricos, 

equacionemos as hip6teses de trabalho. 

Comecemos por considerar as variaveis associadas as empresas e 

as hip6tese que elas encerram. Admite-se que a dimensao, como 

"proxy" das vantagens cornpetitivas das empresas e da sua internali

zagao, esta positivamente correlacionada com a probabilidade da 

produgao externa ser internalizada ou, sendo tripla a escolha 1 corn o 

grau de participac;ao no capital. Com isto pretende-se significar 

que 1 quanta mais in tens as as vantagens cornpetitivas das ernpresas e 
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da sua internalizac;ao, ceteris-paribus, maior a probabilidade dela 

ser internalizada ou, sendo tripla a escolha, da empresa evoluir na 

escala de participac;ao do capital da filial. 

Relac;oes de igual sinal e natureza estao associadas as variaveis 

GMij e Pijk . A experiencia internacional das empresas, aqui medida 

pelo numero de paises onde os seus produtos sao produzidos, permite 

minimizar o risco da aplicac;ao dos recursos em terceiros paises. 

Admite-se, portanto, que quanto maior a experi~ncia internacional da 

empresa, para identicas condic;oes locacionais do pais de acolhimen

to, maior a probabilidade daqueles recursos serem explorados pela 

propria empresa e, simultaneamente, maior a probabilidade de evoluir 

na escala de controlo da filial. Se o nivel de produc;ao for 

significative, permitindo uma explorac;ao tecnicamente eficiente dos 

recursos envolvidos, e mais provavel que a produc;ao seja internali

zada e com controle maioritario da filial, do que se a produc;ao for 

marginal, relativamente as especificac;oes tecnicas da produc;ao. 

As escolhas sao, naturalmente, afectadas pel as condic;oes 

locacionais dos paises de acolhimento. As restantes variaveis visam 

captar a importancia dessas condic;oes no processo decisional. 

Quadros legais inibidores do IDE, perante bloqueios ao comercio de 

bens finais I podem fazer da Venda de licenc;as a unica forma de 

aces so ao mercado. Exigencias de colaborac;ao com empresas locais 

podem inviabilizar o controlo maioritario do capital das filiais. 

Estas e outras condic;oes locacionais de natureza institucional, por 

limitac;oes associadas a nossa base de dados, nao serao explicita

mente consideradas no modele. Mas, a existencia de fortes barreiras 

a entrada na industria, como de res to a experiencia evidencia, 

confere as FMN uma capacidade negocial que, pelo menos em parte, 

pode neutralizar as imposic;oes governamentais. 

Tambem nao consideraremos variaveis locacionais directamente 

associadas aos custos de produc;ao[lS-a], ja que estes, como a teoria 

sugere, s6 sao relevantes no trade-off entre exportac;oes e produc;ao 

no exterior. Contudo, as barreiras pautais e nao pautais ao 

comercio, tornando proibitivas as exportac;oes, conferem aos custos 
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de produgao uma importancia marginal no processo de escolha, aqui em 

apreciagao. Os custos de produgao s6 ganham significado quando a 

produ9ao de veiculos, subsistemas, pe9as e componentes se destina a 
exportagao. Nestas circunstancias, a competitividade internacional 

das produg6es obriga a considera96es de custos. 

Como vimos nos pontos 2. 2. 2 e 3 sao poucos os pa.f.ses de 

acolhimento da nossa amostra, que exportam produtos finais e, n.a 

maioria dos casos em que is so acontece, trata-se de quantidades 

marginais. De :r::esto, as condig6es reais de pro.duc;ao resul tam 

adul teradas pelas distorg6es dos mercados de factores, implici tas 

nas politicas governamentais de promoc;ao das exportac;oes. Estas 

distorg6es nao aconselham o uso dos indicadores tradicionais 

associados as vantagens comparativas classicas: dotag6es e custos 

factorials. 

Pelas raz6es expostas, optamos por variaveis locacionais de 

natureza mais envolvente. Assim, uma das varaveis seleccionadas foi 

o potencial de mercado, dado pela populagao urbana - PURk-'' do pais 

de acolhimento. Admite-se, portanto, que a probabilidade de escolha 

por uma operagao internalizada aumenta com a dimensao do m~rcado e 

seu potencial de crescimento. Percebe-se porque: num grande mercado 

real ou potencial, cada empresa pode obter, ou vir a obter, niveis 

de vendas significativos e potenciadores do aproveitamento de 

economias de escala, nos varios segmentos da fileira de produqao. 

Em industrias oligopolisticas maduras, a disputa de quotas de 

mercado entre as empresas e uma das manifesta96es mais evidentes do 

processo concorrencial. Uma quota de mercado significativa e mais 

facilmente obtenivel, se se verificar uma presen9a directa da 

empresa nesse mercado, do que se a presen9a se fizer por interposta 

empresa. Melhora-se a adapta9ao ou configurac;ao da gama de produtos 

as condigoes locais, amplia-se a rede de distribuic;ao, qualifica-se 

a assistencia p6s venda, etc .. Num mercado marginal, e mais provavel 

que as empresas optem pela transmissao contractual das suas 

vantagens competitivas. 

Dado o prec;o unitario dos veiculos e a intensidade tecnol6gica 
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da sua produc;:ao, admi timos que as escolhas das ernpres as sao 

influenciadas par considerac;:oes de nivel de desenvolvirnento dos 

paises de acolhimento. Par urn lado, o nivel de desenvol virnento 

reflecte o poder aquisitivo das popula<;oes, par outro, a possibili

dade das ernpresas poderern beneficiar de econornias externas e de 

aglornerac;:ao, norneadarnente ao nivel da qualidade da mao de obra, das 

industrias de cornponentes, dos rneios de cornunica<;ao necessaries a 
coordenac;:ao de actividades internacionalrnente dispersas e das 

infraestruturas ern geral. A existencia de urna cultura industrial e 
condic;:ao essencial a urna industria tributaria de fornecirnentos 

originarios de varias industrias. Tornando a variavel PRNAk -

percentagern da produc;:ao nao agricola - como urna rnedida do grau de 

desenvolvirnento, postularnos que quanta rnais desenvolvido for o pais, 

rnaior e a probabilidade da escolha das ernpresas se. fazer a favor da 

criac;:ao de urna filial e, neste caso, rnaior o controlo da filial. 

As operac;:oes de IDE cornportarn urn risco acrescido sabre as 

operac;:oes de produc;:ao sob licenc;:a por ernpresas locais. Corn efeito, 

os actives detidos par nao nacionais estao sujeitos a contingencias 

de natureza politica, econ6rnica e financeira adicionais, relativa

rnente as ernpresas tituladas por nacionais: nacionalizac;:oes, 

restric;:oes a expatria<;ao de dividendos e outras rernuneragoes 

factoriais, parcela de capitais a partilhar corn nacionais, 

alterac;:oes carnbiais, etc .. Na tradic;:ao dos prirneiros estudos sabre 

as deterrninantes do IDE,- associados a ponderac;:ao, por parte dos 

ernpresarios, dos factores que influenciarn o clirna de investirnento 

[ 16], consider amos que, ern cada momenta, a escolha das ernpresas 

torna ern considerac;:ao o nivel de risco, proprio de cada pais de 

acolhimento. Nao obstante a carga subjectiva ligada ao juizo de 

cada empresa, inerente ao conceito de risco, alguns organismos 

publicarn, periodicarnente, indicadores de risco, que resultam da 

pondera<;ao de multiples factores, convertiveis nurn indice sintetico, 

que serve de referencia as suas decisoes. 0 "International Country 

Risk Guide" e urna das publicac;:oes com inforrnac;:ao desta natureza e 

que, a partir de tres indices de risco - politico, econ6rnico e 

financeiro-, calcula urn indice de risco composite, que hierarquiza 
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os paises numa escala variavel entre 0 e 100. Esta hierarquiza~ao 

atribui risco nulo aos paises com fndice 100 e um risco maximo aos 

de indice 0. Assim, consideramos que existe uma rela~ao directa 

entre o indicador de risco - RISKk- e a probabilidade da empresa 

optar pela cria~ao de uma filial e/ou optar por participa~oes 

crescentes no seu capital. 

Postulamos igualmente que as empresas sao sensiveis ao grau de 

reac~ao oligopolistica - GROuk - dos mercados de implanta~ao, 

definido pelo racio entre as firmas estabelecidas sobre as 

potenciais entrantes, mul tiplicado pelo stock de veiculos em 

circula~ao , aqui considerado como "proxy" da dimensao do mercado 

autom6vel. A partilha ou a expectativa de partilha de um pequeno 

mercado, por urn numero de empresas superior ao aconselhado pela sua 

extensao, faz da venda de licen~as uma estrategia mais provavel de 

acesso do que no case em que cada empresa pede alcan~ar urn nivel de 

produ~ao elevado [17]. 

Os resultados das estima~oes constam do Anexo 14-II.A. A bondade 

dos modelos e dada pela percentagem de cases da amostra 

correctamente previstos e pelo indice de verosimilhan9a media que 

tern, nos modelos utilizados, urn significado proximo, mas nao 

semelhante, ao do R2 dos modelos RLM. Enquanto nestes, o R2 , que 

varia entre 0 e 1, traduz a percentagem de variancia da variavel 

dependente explicada pelo_modelo, nos modelos "Probit", o indice de 

verosimilhan9a, que varia no mesmo intervale, nao tern uma 

interpreta9ao intuitiva, apesar de se considerar que, quanto maier e 

o seu valor, melhor a qualidade do modele [18]. 

Em todas as estima96es a percentagem de cases correctamente 

previstos e superior a 69%, chegando, em algumas delas, a ser de 

quase 75%. A percentagem de verosimilhan9a media varia entre 58% e 

62%. Por regra, estes val ores, tal como os parametres das 

variaveis, sao ligeiramente inferiores quando se trata de estima96es 

em que a variavel dep~ndente e KL "ij - equa96es referenciadas com 

(b) -, por contraposi96es as referenciadas com (a), que respeitam as 

equa96es em que a variavel dependents 
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dos rnodelos nao e questionada. 0 modele 5, enquanto extensao do 

modele 4, nao contradiz as conclusoes subjacentes ao modele de 

escolha dicot6rnica. 

Nas equa~oes 1-a e 1-b, directarnente correspondentes aos modelos 

4 e 5, todas as variaveis apresentarn parametres corn os sinais 

esperados. De todas elas, s6 as variaveis GROk e DIMij e, apenas na 

equa~ao 1-b , nao sao estatisticamente significativas. A variavel 

de maier contribute probabilistico para a explica~ao das op~oes das 

empresas e a variavel 

locacionais tern maier 

GM" · ·· ~] 

poder 

Corn exclusao desta, 

explicative do que 

as variaveis 

as variaveis 

associadas as caracteristicas das ernpresas. 

As equa~oes 2-a e 2-b sugerern que a probabilidade de internali

zac;ao da produ~ao externa e maier quando se trata de opera~oes de 

produ~ao do que quando se trata de opera~oes de rnontagem. As 

equa~oes 3-a e 3-b reflectem a inexistencia de diferenc;as estatisti

camente significativas entre VP e vc. 

Nas equac;oes 4-(a e b) a 8-(a e b) analisam-se as interacc;oes da 

variavel PC corn outras variaveis. Os coeficientes das variaveis 

afectadas multiplicativarnente 

probabilidades condicionadas. 

par PC podem ser considerados como 

Por exemplo, as equac;oes 4-a e 4-b 

permitem concluir que a diferen~a do contribute probabilistico da 

variavel PM nao e estatisticamente significativa quando se 

condiciona a natureza da -opera~ao a condi~ao de ser de VP ou vc. 
Identicas conclusoes se retirarn corn a introduc;ao das variaveis 

GROk"*PC {eq.S-a e 5-b), DIMij*PC (eq.6-a e 6-b), GMij*PC (eq.7-a e 

7-b). A interac~ao presente na variavel Pijk*PC confere maior poder 

explicative a variavel Pijk quando se trata de VP, sendo a diferenc;a 

estatisticamente significativa(eq.8-a e 8-b). 

Nas equa~oes seguintes analisam-se os eventuais efeitos da 

origem/nacionalidade das FMN sabre as suas op~oes. A introduc;ao 

aditiva das variaveis JAP e EUR sugere a existencia de diferentes 

niveis probabilisticos nas op~oes das empresas, ern fun~ao da sua 

nacionalidade. A condic;ao·da empresa ser europeia afecta positiva

mente a probabilidade das suas escolhas, relativamente ao conjunto 
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das restantes empresas. Esta diferenqa e estatisticamente 

significativa quando a variavel dependente e KLij (eq.9-a), nao o 

sendo quando a escolha e tripla (eq.9-b). Contrapondo as empresas 

nip6nicas ao conjunto das rest antes, para qualquer variavel 

dependente, e estatisticamente significativa a diferenqa de 

probablidade das respectivas escolhas. A condiqao de a empresa ser 

japonesa afecta-a negativamente, relativamente ao conjunto das 

empresas americanas e europeias. 

Condicionando a variavel PMijk a nacionalidade da empresa que 

lhe esta associada, verifica-se que, quando se trata de operaqoes de 

produc;:ao, o respective coeficiente e maier se as empresas sao 

europeias, seguindo-se, par ordem de grandeza, o coeficiente das 

empresas americanas e, em seguida, o das japonesas~ Isto significa 

que a hierarquia das opqoes das empresas japonesas e menos afectada 

pelo grau de integrac;:ao vertical das suas produc;:oes externas do que 

quando se trata de empresas americanas e europeias. Estas 

diferenc;:as nao sao, porem, estatisticamente significativas (eq.10-a 

e 10-b). 

A equac;:oes 11-a e 11-b onde se analisam as interaqoes da 

variavel DIM ij com as origens das FMN, conduzem a resultados so 
parcialmente concordantes com a nossa hip6tese inicial. Esta, 

confirmada para as empresas americanas e europeias quando individu

almente comparadas com as -restantes, e contraditada quando as empre

sas japonesas sao comparadas com o conjunto das empresas americanas 

e europeias. 0 impacto da dimensao e mais importante no caso das F~ffi 

europeias, seguidas das americanas. 

Identicas conclusoes as tiradas na equaqao 11-a, se retiram da 

equac;:ao 12-a, onde a origem das empresas interactua com a variavel 

GM"ij• Na equac;:ao 12-b, sendo positiva a influencia do grau de 

multinacionalidade das empresas quando a variavel e segmentadas 

pelas nacionalidades, e menor no caso das empresas japonesas, 

seguidas das europeias e das- americanas. Isto podera significar que 

as empresas japonesas, mesmo com experiencia internacional, por 

terem um menor grau de integrac;:ao vertical do que o das americanas e 
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europeias, tern as suas vantagens competitivas mais dependentes das 

condi<;;:6es locacionais de origem - praticas muito particulares de 

fornecimentos e subcontrata<;;:6es, atmosfera industrial, interdepen

dencias financeiras, etc •. Esta dependencia dificulta, ou torna 

financeiramente menos atraente, a transferibilidade internacional 

das vantagens competitivas, no seio das pr6prias empresas ou, quando 

transferiveis, preferem a cria<;;:io de "joint-ventures" com 

parceiros locais, como mecanisme de partilha de riscos. 

Enquanto principais protagonistas da terceira onda de interna

cionaliza<;;:ao, as empresas japonesas sao "new comers" em rela<;;:ao as 

europeias e americanas. Conforme sugerem varies autores ( 19], em 

muitos paises de acolhimento, as empresas japonesas estao ainda 

numa fase experimental de implementa<;;:ao, num processo evolutivo 

sequencial de primeira preferencia per venda de licen<;;:as, seguida de 

participa<;;:6es minori tarias e depois maiori tarias, aproximando-se, 

com o tempo, des padr6es de escolha americanos e europeus. 

Per ultimo, as equa<;;:oes 13-a e 13-b, que analisam as interac<;;:oes 

de Pijk com JAP e EUR, permitem concluir que as varia<;;:6es do nivel 

de produ<;;:ao tern urn impacto positive sobre as escolhas das empresas, 

para qualquer nacionalidade. 0 e f ei to e, porem, maier quando as 

empresas sao americanas, seguindo-se as europeias e, per ultimo, as 

japonesas. As diferen<;;:as sao estatistic.amente significativas quando 

a escolha e tripla. Quando a escolha e binaria, a variavel Pijk*EUR 

tern urn efeito que nao e significativamente diferente do das 

empresas de outras nacionalidades. 

4.4-Conclusoes 

Nos resultados anteriores, confirma-se a existencia de uma 

correla<;;:ao positiva entre, per um lade, dimensao e grau de 

internacionaliza<;;:ao e, per outre, dimensao e grau de internaliza<;;:ao 

das opera<;;:6es externas das FMN. A internacionaliza<;;:ao e 

internaliza<;;:ao daquelas opera<;;:oes estao 

(negativamente) correlacionada com a taxa de 

(exportagao} des respectivos paises de origem. 
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Confirrna-se, tambern, a existencia de urn trade-off entre 

exporta~oes e produ~ao no exterior, mais nitido no caso de VC do que 

de VP. A intensidade deste trade-off e diferenciada pela 

origern/nacionalidade das FMN. A eficiencia das produ~oes externas 

reflete as condi~oes locacionais dos paises de acolhimento, as 

caracteristicas das FMN, o grau de integra~ao vertical e de 

internaliza~ao das opera~oes. A origem/nacionalidade das FMN 

influencia, de forma estatisticamente significativa, a eficiencia 

das produ~oes externas. 

As escolhas das FMN em materia de controls das suas opera~oes 

externas sao rnais condicionadas pelas condi~oes locacionais dos 

paises de acolhirnento, ern particular a dimensao dos rnercados e o seu 

nivel de desenvolvimento, do que pelas caracteristicas das empresas, 

excep~ao feita ao seu grau de rnultinacionalidade. A dimensao, o grau 

de rnultinacionalidade e a eficiencia das opera~oes externas, afectam 

positivarnente a op~ao entre IDE e produ~ao sob licen~a e, no caso de 

IDE, o grau de controls das filiais. Estes resultados estao em 

confir.midade, com o se evidencia ern 2.2.1.2.2 e 2.2.2 : enquanto as 

empresas americanas e europeias preferem a cria~ao de filiais a 
produ~ao sob licen~a, as FMN japonesas apresentam urn preferencia 

nitida pela produ~ao sob licen~a e, quando existe participa~ao de 

capital, esta e 
FMN europeias . 

mais frequentemente 

As FMN americanas 

minoritaria do que no caso das 

sao as que rnais previligiam o 

centrale rnaioritario das suas filiais. 
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, , 
B - A INTEGRA~AO DA INDUSTRIA AUTOMOVEL PORTUGUESA 

, , 
NA INDUSTRIA AUTOMOVEL MUNDIAL 

Portugal, a sernelhanga de rnuitos outros pa1ses, langou-se, no 

principia da d•cada de 60, numa experi@ncia de edificag~o de urna 

industria autorn6vel de base nacional. Iniciou-se, ent~o, o ciclo 

de uma industria, cuja evolug~o se traduziu nurna progressiva 

integrag~o na rede dos grandes construtores mundiais. 

Se existe urn grande paralelismo entre a experi@ncia portuguesa 

e a de outros paises, aquela, na configurag~o que foi tomando, 

ganhou tragos de algumas espeficifidade. Foi moldada, desde a 

prime ira hera, por tr@s linhas de forga que se entrecruzaram de 

forma muito particular. 

A primeira e de natureza interna e tern a ver corn o conteudo de 

uma politica sectorial, inicialmente formulada numa ambi@ncia 

nacional ganha pelas ideias da industrializag~o, mas condicionada na 

sua formulag~o e posteriormente reformulada, em resposta, ou por 

exigencia dos efeitos presumiveis da integrag~o de Portugal no 

espago europeu. 

As outras duas s~o de natureza externa. Trata-se, por urn lado, 

da dinarnica de internacionalizagao da industria autom6vel que 

convergiu, progressivamente, para urna industria global; por outro, 

do processo de integrag~o europeia, que impes uma dimens~o regional 

a globalizagao da pr6pria industria. 

A politica sectorial acabou por ser sobredeterminada por estas 

duas dinamicas. Tolheram-lhe a autonomia, rnarcaram os ritmos e as 

formas de insergao internacional da industria nacional. Tamb•m 

definiram a dimensao espacial da integragao da industria portuguesa, 

que se fez, predominantemente, no polo de segmentagao europeu. 

Esta parte do trabalho destina-se a estudar o processo de 

integragao. Para o efei to, dado o caracter dinamico do fen6meno, 

impoe-se uma periodizagao que facilite a percepgao das propostas 

interpretativas. Esta em causa analisar, a partir de urn case de 

estudo particular o portuguAs mais as formas do que as 
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determinantes do envolvimento externo dos grandes construtores 

mundiais. 

A proximidade deste case de estudo permits que, na abordagem 

que propomos, nos coloquemos tambem e sobretudo, como observadores a 

partir de um pais de acolhimento e, nao s6, como fizemos ate aqui, 

sob o anglo das FMN. 

politica sectorial. 

Por is so, daremos uma especial atencrao a 

1 - AS FASES DE DESENVOLVIMENTO E INTEGRAC~AO DA 
I I I 

INDUSTRIA PORTUGUESA NA INDUSTRIA AUTOMOVEL 

MUNDIAL 

Todas as iniciativas legais de enquadramento e configuraqao da 

politica sectorial foram tomadas sob o espectro das consequencias 

sectoriais, imediatas e vindouras, decorrentes dos sucessivos 

compromissos que o Estado Portugu~s foi assumindo no quadro da 

economia europeia. 

As balizas da periodizaqao adoptada coincidem com as datas das 

iniciativas sectoriais mais importantes. 0 estudo da evoluqao das 

formas de envolvimento, do mercado e da industria nacional, nas 

redes dos grandes construtores, sera feito neste quadro de refe

r~ncia. 

1.1 - FASE 0 - 0 ABASTECIMENTO DO MERCADO INTERNO 

PELA VIA DAS IMPORTA~CES 

Ate a entrada em vigor da primeira lei-quadro do sector 

autom6vel, o mercado interne foi abastecido pelas importaqoes. 

Estava-se, entao, na primeira fase de envolvimento externo do 

mercado portugu~s: as exportaqoes. 

As barreiras ao comercio eram exclusivamente de natureza pautal 

e o nivel de importaqoes, tendencialmente crescents, dependia 

sobretudo do potencial da procura interna. Apesar duma grande 

liberdade de importaqoes, a procura era inibida por elevados 

impastos indirectos sobre o consume de combustiveis e a :::::ompra de 

veiculos. A taxa para o Fundo de Fomento da Exportaqao [ 1] e o 
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exernplo rnais significative. Exceptuarn-se deste quadro as rnarcas 

produzidas nos EUA que, face a escassez do d6lar, estavam contingen

tadas deste 1955 [2]. 

A data, a experiencia portuguesa relativamente a esta industria 

era quase nula. Saldava-se, ate principios dos anos 60, por algumas 

iniciativas ernpresariais falhadas. No ambito dos trabalhos 

preparat6rios do II Plano de Fornento, os poderes publicos tentaram 

seduzir a iniciativa privada para a criac;:ao de uma industria 

autorn6vel em Portugal. Ainda sem enquadramento legal especifico para 

a industria, o governo autorizou 3 ernpresas a fabricarem veiculos. A 

empresa EDUARDO FERREIRINHA, Lda. e a COMPANHIA PORTUGUESA de 
I I 

CAMIOES propuserarn-se fabricar carnioes; a FABRICA de AUTOMOVEIS 

PORTUGUESES obteve alvara para produzir autom6veis, camioes e 

tractores [3]. 

As condic;:oes irnpostas a estas empresas forarn particularmente 

exigentes ern materia de prazos e TIN. Para o fabrico de autom6veis, 

foi estabelecido o prazo de 6 anos para que a TIN atingisse 60% do 

valor da viaturas; para os carnioes e para igual nivel da TIN, 4 

anos. Estas iniciativas fracassararn e, em vesperas da publicac;:ao da 

primeira legislac;:ao sectorial, s6 a UTIC, uma empresa de capitais 

nacionais, montava VC desde 1955, com conjuntos rnecanicos de origem 

inglesa- 114 unidades em 1961 [4]. 

Este quadro de liberdade de irnportac;:oes, apesar da estreiteza da 

procura, permitiu o acesso ao rnercado de urn elevado ndmero de 

marcas. 0 parque autom6vel portugu~s era urn dos mais diversificados 

do mundo. Em 1961, as viaturas em circulac;:ao (238 mil) integravam 

mais de 16 6 marc as, das quais cerca de 53% eram VP. Neste mesmo 

ano, registararn-se 76 marcas de VP e 60 de VC. 

Por origem de marcas das importac;:oes, registe-se a aus~ncia das 

j aponesas que, como vimos anteriorrnente, s6 comec;:aram a invadir 

terceiros mercados de forma significativa, a partir de 1965. 

Registe-se igualmente a perda- de posic;:ao das marcas americanas, em 

func;:ao de tres 

ref ere a VP, 

razoes: as restric;:oes as importac;:oes; no que se 

a desadaptac;:ao dos modelos, relativamente as 
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propostas europeias; o abastecimento do mercado portugu~s a partir 

das filiais criadas na RFA e no Reine Unido. Isto explica alias que, 

naquele ano, os registos de VP e vc importados daqueles dois paises 

totalizassem, respectivamente 64.8% e 74.8%, cabendo a lideranqa a 
RFA e ao Reine Unido. 

Se considerarmos tambem as marcas francesas ( 12.5% e 9. 2%), 

Italianas ( 7. 5% e 9. 2%) e Suecas ( 0. 8% e 6.%), reflectindo a 

proximidade geografica, mas tambem o inicio da sua expansao, 

constata-se que o mercado portugues era, a data, quase 

exclusivamente abastecido pela industria europeia. Em 1961, 7.3% e 

1.2% des VP e vc que circulavam nas estradas portuguesas haviam side 

importadas da America do Norte, contra 17.4% e 17.6% em 1955 (Anexos 

1-II.B e 2-II.B). 

Esta primeira forma de envolvimento do mercado portugu~s pelos 

grandes construtores de autom6veis da epoca originou a criaqao de 

representaqoes comerciais , com funqoes de importaqao, coordenaqao 

da distribui9ao e assistencia tecnica das diferentes marcas. Estes 

interesses comerciais, configurados em filiais comerciais ou em 

acordos de representaqao com empresas locais, eram, tal como 

sugerido pelas teorias das FMN, manifestaqoes organizativas 

pioneiras das formas de envolvimento que verdadeiramente as 

caracterizam: a deslocalizaqao da produqao. 

Os Gremios des Importadores, Agentes e Vendores de Autom6veis e 

Acess6rios - GIAVAA (Sul e Norte) eram, em Portugal, a expressao 

corporativa deste tipo de interesses. Em 1961, contando com os 

importadores e distribuidores de acessorios, pneus e camaras de ar, 

estavam filiados no GIAVAAS 450 socios. A este ndmero juntem-se 

algumas centenas de empresas ou filiais inscritas no gremio 

congenere do Norte. 

Des orgaos directives e comissoes tecnicas do GIAVAAS da epoca 

constam, a titulo de exemplo, as empresas CITROEN PORTUGUESA, Sarl, 

a FIAT PORTUGUESA, Sarl, a FORD LUSITANA, Lda, a G.MOTORS de 
, , 

PORTUGAL, Lda, a SOCIETE d'EXPORTATION MICHELIN, etc.[S]. Porem, a 

grande maioria des associados eram empresas de capital exclusiva-
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mente nacional. Na fase seguinte, estes organisrnos de natureza 

corporativa viriarn a desernpenhar urn papel da rnaior irnportantAncia 

na orienta~ao da politica sectorial. Ate rneados da decada de 70, 

inibirarn, sisternaticarnente, o seu potencial alcance industriali

zante. 

1.2 - FASE 1 - DO DECRETO LEI N° 44104/61 A CONFIGU

RA~AO DE UMA POLITICA SECTORIAL DE SUBSTITUI

~AO DE IMPORTA~OES 

Quando da publica~ao e entrada ern vigor da prirneira legisla~ao 

sectorial, estava-se ainda sob as orienta~oes do II Plano de 

Fomento ( 1959-1964). Este Plano fixava quatro objectives: a) 

acelera~ao do ritrno de incremento do produto nacional; b) rnelhoria 

do nivel de vida; c) ajuda a resolu~ao do problema do ernprego; d) 

rnelhoria da balan~a de pagarnerntos, e considerava " .•• a 

industrializa~ao do pais, como o processo rnais eficaz de os atingir" 

[ 6 ] • 

No leque . das indus trias novas a fomentar, quando 

" ... projectadas em boas condi~oes tecnicas e econ6micas" ( 7), 

deveriarn ser favorecidas: a) as que assegurassern rnaior emprego de 

mao de obra por unidade de capital investido; b) as que produzissem 

bens corn mais facil ·coloca~ao nos mercados externos e destinados a 
exporta~ao; c) as que produzissern bens que no rnercado interne 

pudessem tomar o lugar de outros importados do estrangeiro ; d) as 

que aproveitassern materias primas- designadarnente as 

provenientes da agricultura, da silvicultura e da pecuaria -, ou 

fossem subsidiarias ou cornplementares de actividades ja existentes, 

se a sua instala~ao perrnitisse a elirnina~ao de obstaculos a 
execu~ao do Plano de Fomento; e) as que pela sua localiza~ao 

tivessem irnportancia capital para o desenvolvirnento da regiao, 

especialrnente quando consideradas no quadro do planeamento 

regional [8]. 

' E FERREIRA DIAS, 0 grande defensor das ideias da 

industrializa~ao do pais no pes-guerra e regressado ao governo como 
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Ministro da Economia (1958-1962), o promotor do dec. lei n° 44104 

de 20/12 de 1961, que define OS principios SUbjacentes a instalaqae 

de unidades industriais destinadas a produqao e a montagem de 

veiculos autom6veis. 

Pela sua natureza, aquelas unidades, pertencentes a categoria de 

industrias novas, ao serem promovidas, cumpriarn, inequivocamente, e 

requesito c) atras enunciado e iam directamente ao encontro des 

objectives b) e d) do Plano. 

No preambulo do diploma, justificam-se as razoes da desliberali

zaqao da importaqao de veiculos autom6veis 1 ao mesmo tempo que se 

fixam os objectives decorrentes da obrigatoriedade das montagens: 

II ••• a importac;ao de veiculos e responsavel por uma das mais 

importantes parcelas de desequilibrio da balanqa comercial [ •.. ] eo 

seu ritmo de expansao [ ... ] mostra-se [ ••• ] superior ao des 

restantes indices do nosso movimento de trocas externas, o que 

afecta, em ritmo crescente, a estrutura da propria balanqa de 

pagamentos 11
• 

No que respeita aos objectives, refere-se ainda no preambule, 

que a obrigatoriedade 11 
••• de montagem de veiculos dentro do pais, 

com alguma incorporaqao de peqas nacionais, atenuara o dispendio de 

divisas, ja que a limitaqao dessas importaqoes nao pode fazer-se em 

grande escala, porque o nao consentem as necessidades nacionais, nem 

os nossos compromissos no quadro da convenqao de Estocolmo". Par 

outro lado, refere-se que " ••. ha todo o interesse em estimular a 

incorporaqao do trabalho nacional acima do minima obrigat6rio 11
• 

1.2.1- Dos Objectives ao Articulado da Lei 

A proibiqao das importaqoes tornou-se efectiva em 1 de Janeiro 

de 1963 [9]. A partir desta data, no que respeita a VP, so poderiam 

importar-se, anualmente, 75 unidades por fabricante internacional. 

Acima deste limite, os autom6veis so podiam ser impcrtados em CKD, 

por forma a que a incorporac;ao de trabalho nacional nao fosse 

inferior a 15% do custo do veiculo complete. Com excepc;ao des 

veiculos especiais para inc~ndio e outros fins 1 que c.~ontinuariam a 
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ser importados montados, os VC seriam importados s6 em CKD, sendo 

exigida uma TIN igual a dos VP. 

Nao se prevendo, ao contrario do que se fez noutros paises [10], 

qualquer programa especifico de incorporaqao obrigat6ria de peqas e 

componentes de produqao nacional, criou-se urn mecanisme indirecto de 

incentives ao desenvolvimento das industrias subsidiarias. 

0 mecanisme consistiu em isentar parcialmente de direitos 

aduaneiros, os veiculos montados no pais. Os CKD acederiam as 

unidades de montagem em regime de dep6sito franco e, em funqao da 

percentagem de incorporaqao de trabalho nacional, apurado nos termos 

do decreto n° 37683 de 24 de Dezembro de 1949, seriam 

segundo a tabela constante do Quadro 1-II.B 

isentados 

A redugao dos direitos aduaneiros, calculados com base no peso, 

nao originaria qualquer reduqao no preqo de mercado dos veiculos 

montados. Estes seriam vendidos ao mesmo preqo dos correspondentes 

CBU importados. Os descontos tomariam a forma de subsidies directos 

as empresas de montagem, cornpensando, assim, as inefici~ncias 

associadas as reduzidas escalas de produqao nas operagoes de 

montagem e nas industrias subsidiarias. 

Por razoes de ordem regional, as instalagoes de produgao nao 

podiam localizar-se em Lisboa, no Porto, ou concelhos limitrofes. Os 

Quadro 1-II. B 
Incentives a Incorpora~ao de Componentes 

Incorpora~ao de I Descontos nos direitos dos veiculos ( t ) 
trabalho/compon.l 
nacionais(\) I 1967 1968/71 1972 

I 
10 I 
15 I 15 15 15 
20 I 
25 I 
30 I 30 30 30 
40 I 70 60 60 
60 I 95 90 80 

>60 I 
>80 I 100 100 95 

I 
Fonte:D.Lei no. 44104/71 e D.Lei n 157/72 
($)- so c/ peso<3500Kg (*)- so c/ peso>3500Kg 

1973 1974/79 

12 ( *) 

15 ( *) 

27($) 20($) 

42 35 
62 55 
92 92 

concelhos ribeirinhos do estuario do Tejo foram considerados como 

limitrofes do de Lisboa. Razoes de promogao da rede ferroviaria e de 
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controlo aduaneiro, obrigaram a liga~ao directa das fabricas a urna 

linha ferrea, em terrenos aprovados pela D.G. das Alfandegas. 

Este quadro legal, regulamentado pelo decreta 602/62 de 30/12, 

manteve-se relativamente inalterado ate 1972. Registaram-se apenas 

duas ligeiras al tera~oes: a autoriza~ao, em 19 6 8, de importat;oes 

suplementares- rnais 75 por fabricante- de CBU provenientes da EFTA, 

o que se traduziu na compra, a Inglaterra e a Suecia, de mais 605 

VP/ano [11]; a elevat;ao da TIN obrigat6ria para 25%, a partir de 1 

de Janeiro de 1969 [12]. 

Refletindo os compromissos assumidos quando da adesao a EFTA , a 

protecgao aduaneira de CBU, CKD, pe~as e componentes import ados 

daquela regiao, seria progressivamente reduzida ate 31 de Dezembro 

de 1979. A partir desta data, levantar-se-iam, para todos os paises 

da Associagao, as restrit;oes quantitativas a importa~ao de veiculos 

rnontados. 

Com este enquadramento, como reagiram as representagoes 

comerciais dos construtores? Os t6picos anteriores configuram-se 

como barreiras nao pautais ao comercio, impondo aos fabricantes 

internacionais uma opt;ao de deslocaliza~ao da produgao, sob pena de 

desaparecimento do mercado portugu~s. Antes de respondermos a 
pergunta, analisemos o clima de investimento directo estrangeiro em 

Portugal. Indaguemos das condi~oes de repulsao/ atracgao existentes 

e, como tal, condicionadoras da opgao das empresas estrangeiras. 

1.2.2- Clima de Investimento Directo Estrangeiro em Portugal 

0 inicio dos anos 60 caracterizou-se por um grande incremento da 

importagao de capitais privados de medic e longo prazo. Os influxes 

de 1961 foram superiores aos registados em toda a decada de 50 [13]. 

Este aumento reflete alteragoes verificadas na envolvente 

politica e na estrutura da economia portuguesa. 

socio-

Em consequ~ncia destas alteragoes, tomaram-se medidas legislati

vas que ofereceram maiores garantias ao IDE. Paralelamente, no 

plano internacional, assumiram-se compromissos que fizeram evoluir 

favoravelmente as garantias e condigoes legais e institucionais de 
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atractividade dos capitais estrangeiros. 

Ja membra da Uniao Europeia de Pagamentos e do Banco Internacio

nal de Pagamentos, Portugal assinou o Acordo MonetArio Europeu e o 

C6digo de Liberaliza~ao dos Movimentos de Capitais da OCDE. A adesao 

a EFTA impes uma maior liberaliza~ao dos movimentos de capitais, de 

resto traduzida nos influxes de IDE, nao s6 dos paises da Associa-

~ao, mas tarnbem americana e de paises da CEE [14] 

De entre as vantagens locacionais estritamente econ6micas, 

refiram-se os baixos salaries, uma mao de obra qualificada nascente, 

infraestruturas, alguns recursos naturais, industrias basicas, e a 

crescenta afirma~ao de uma cultura industrial, reflectida no ganho 

de influ~ncia social e politica des grupos industriais, relativamen

te a classe fundiaria [15]. 

Decisiva, para uma postura publica de maier aceita~ao do capital 

estrangeiro, parece ter side, segundo MATOS [16], a conjuntura 

interna gerada pelo eclodir das guerras coloniais: "0 recurso ao 

capital estrangeiro permitiu ao regime responder- pelo menos 

parcialmente - a tr~s problemas. A realiza~ao de IDE interessava na 

defesa da posi~ao portuguesa grupos econ6micos estrangeiros; o 

recurso ao credito externo pelo sector publico tinha identicas 

vantagens e permitia, tambem, nao sacrificar excessivamente o 

desenvolvimento econ6mico ou, alternativamente, nao tornar 

incomportavel a carga tributaria; [ ... ] o capital estrange ira 

aliviaria a balan~a de pagamentos, criaria empregos". 

A normas sabre operaqoes de importagao de capitais privados, 

aprovadas no Conselho de Ministros para o Comercio Externo de 28 de 

Junho de 1960, foram integradas no dec.-lei n° 44698/62 de 17 de 

Novembro. Este diploma, que regulava conjuntamente as condigoes a 

que ficariam sujeitas as operaqoes de importagao, exportagao e 

reexportaqao de mercadorias, as opera~oes de invisiveis correntes e 

as importagoes e exportaqoes de capital pri vado, traduz , na ordem 

jurfdica interna, 

estrangeiro. 

o clima de maier permeabilidade ao capital 
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A assumpc;ao explicita duma atitude mais liberal s6 viria, 

contudo, a verificar-se com a publicac;:ao do dec.-lei n° 46312/65 de 

28 de Abril, ja no periodo de execuc;:ao do Plano Intercalar de 

Fomento: " ... parece possivel concluir que o pais pode prosseguir na 

politica, dentro das orientac;:oes prosseguidas pelo governo, de 

procurar ern capitais externos o coadjuvarnento adequado para o 

incremento do ritrno de crescimento econ6mico nacional" [17]. 

Continuando a sujeitarern-se as transfer~ncias de capitais a 
autorizac;ao previa da Inspecc;:ao-Geral de Credito e Seguros, adrnitia

-se o principia da autorizac;:ao automatica do IDE, rnaiori tario ou 

rninoritario, num vasto conjunt.o de sectores "liberalizados". Noutros 

sectores, como sejam as actividades de defesa e a explorac;:ao de 

servic;os publicos, ou a de bens do dominic publico, exigia-se que a 

rnaioria simples do capital fosse nacional. Nas actividades 

econ6micas reguladas por diplomas especiais -regimes de concessao, 

pesca, transportes maritimes, seguros, etc. -, colocavam-se algumas 

restric;:oes, ou proibia-se a participac;ao estrangeira no capital das 

empresas e/ou a detenc;ao por estrangeiros de fungoes de decisao. 

Para actividades nao integradas nas situac;:oes anteriores, nao havia 

quaisquer restric;:oes ao uso do poder discricionario das autoridades 

rnonetarias [18]. 

No artigo 5° do diploma anterior afirma-se que " ... na 

apreciac;:ao dos pedidos. de autorizac;:ao [ .•. J nao sera feita 

discriminaqao quanta a origem dos capi tais 1 des de que OS paises 

estrangeiros interessados sejam participantes ou associados corn 

Portugal na OCDE, EFTA, FMI, ou no BIRD ". E, quando autorizadas a 

exercer actividades no pais, "as empresas estrangeiras e as empresas 

constituidas segundo a lei portuguesa, ainda que constituidas com 

totalidade de capital estrangeiro, beneficiarao, em igualdade de 

condic;:oes com as empresas em que exista totalidade ou maioria de 

capital nacional, das isenc;:oes .ou reduc;oes de impastos e direitos 

alfandegarios e de outros onus de id~ntica natureza, que a lei 

estabelec;:a para actividades econ6micas correspondentes." [19]. 

Adrni tia-se, ainda, que aos capi tais estrangeiros " ••• poderao ser 

concedidas isenc;:oes por perfodos rnais largos do que os previstos na 
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legislasao em vigor" ( 20]. 

Autorizado o investimento, nao se colocavam restrigoes ao 

recrutamento de pessoal de direcgao de nacionalidade estrangeira, 

nem a fixagao dos seus honorarios em moeda estrangeira. Quante ao 

repatriamento de capitais juros, dividendos e outros lucros, 

amortizagoes, liquidagao de investimentos directos, etc. - garantia

-se a sua execugao imediata. Excepcionalmente, se os montantes 

pusessem em causa o equilibria da balanga de pagamentos, ou 

provocassem graves perturbasoes econ6micas ou financeiras, as 

transfer~ncias podiam sofrer restrigoes. Porem, mesmo nestes casos, 

estava sempre garantida, anualmente, a transfer~ncia de 20% dos 

capitais a liquidar [21]. 

Apesar da discricionaridade impl1cita no principia da 

autorizagao previa - que subordinava o deferimento a condigao de os 

capitais " ..• se destinarem a realizagao dos objectives dos planes e 

dos programas de fomento estabelecidos", esta ordem juridica interna 

nao era inibidora do IDE em geral. 

No que respeita a industria autom6vel, e considerando tambem a 

legislagao sectorial, a ordem juridica podia ser considerada muito 

liberal quando comparada com a de outros paises de igual nivel de 

desenvolvimento. 

Embora sujei ta ao regime de condicionamento industrial, a 

industria autom6vel fazia parte do conjunto dos sectores liberaliza

dos. Nestas circunst!ncias, a opgao pela forma de deslocalizagao da 

produgao das marcas livremente importadas ate 1963 (IDE ou produgao 

sob licenga) cabia exclusivamente as empresas estrangeiras, 

ponderadas as condigoes locacionais de natureza econ6mica, se nao se 

utilizassem de forma restritiva os instrumentos legais do condicio

namento industrial, quando da apreciagao dos pedidos de alvara. 

1. 2. 3 - A Reacgao das Empresas e dos seus Representantes 

Comerciais 

Perante a impossibilidade de exportarem livremente para o 

mercado portugu~s, restava as empresas estrangeiras evoluirem para 
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outras formas de envol vimento externo. Qual 

empresas? Ernbora nao sujeitando a interrogaqao 

a resposta das 

a linguagem dos 

modelos dos testes empiricos, apreciaremos o caso portugu~s a luz da 

teoria e dos ensinamentos colhidos atraves deles. Para melhor 

compreensao das decisoes das empresas, tomaremos tarnbem em devida 

conta as caracteristicas evolutivas da industria a escala 

internacional. 

As empresas japonesas nao haviam iniciado ainda, de forma 

significativa, a sua internacionalizaqao. A FORD, a G.MOTORS e a 

CHRYSLER cometeram as suas filiais do velho continente, o papel de 

fornecedores dos mercados europeus. A data da saida da lei-quadro 

do sector, era sobretudo as empresas europeias, incluindo as filiais 

americanas, que se colocava a opqao anterior. 

Se a criaqao da CEE potenciou o desenvolvimento das vantagens 

competitivas necess4rias a internacionalizaqao das empresas 

europeias, no plano comunit4rio assistiu-se, como vimos, a uma 

concentrac;ao de actividades das empresas alemas, francesas e 

italianas nos paises de origem. A FORD e G.MOTORS davam os primeiros 

passes no sentido da integraqao das suas actividades produtivas a 

escala europeia. 

Face aos compromissos assumidos no quadro da EFTA, as restric;oes 

quantitativas as importaqoes cessavam em 1979. Da parte das marcas 

suecas e das produzidas na Inglaterra eram de esperar apenas 

atitudes defensivas de preservaqao de mercados. Com urn horizonte de 

protecqao nao definido, as marcas da comunidade teriam mais razoes 

para investir do que as da As sociaqao. 

contudo, ao fixar reduzidos niveis de 

De uma maneira geral, 

TIN, nao sujeitando o 

acrescimo das importaqoes de CKD e, portanto, o crescimento 

diferencial das empresas, a suas performances em materia de 

incorporaqao nacional ou de exportaqoes, a legislaqao nao induzia 

investimentos significativos em oficinas de montagem. Muito menos na 

produqao de peqas e componentes. Como determinante principal das 

opqoes das empresas, restavam a dimensao do mercado interne e as 

espectativas do seu crescimento. 
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Entre 1950 e 1964, a taxa anual de crescimento do parque 

autom6vel foi de 8. 5%. A manter-se, est a taxa penni tiria a sua 

duplica~ao em menos de nove anos. Em 1963, a motorizaqao do pais era 

apenas de 33 pessoas per veiculo, mais elevada do que a da Espanha, 

Grecia e Turquia - 49, 68 e 208 respectivamente - , mas muito aquem 

da des rest antes paises da Europa, onde Portugal pretendia 

integrar-se: 4.9 na Suecia, 6.5 na G.Bretanha , 7.9 na Belgica, per 

exemplo (Anexo 3-II.B). 

Os trabalhos preparat6rios do Plano Intercalar de Foment a 

entao em curse, projectavam uma taxa anual de crescimento superior a 

6% (1965-1973) para o conjunto da economia, e de mais de 9% s6 para 

a industria. Admitia-se que o peso do sector secundario, que era de 

37% em 1962, atingisse os 51% em 1973. 0 Plano fixava como 

principal objective "a aceleraqao do ritmo de crescimento do produto 

nacional, acompanhada de uma repartiqao mais equilibrada des 

rendimentos formados" (22]. Perante a fixaqao destes objectives e a 

baixa taxa de motoriza~ao do pais, as perspectivas de crescirnento da 

procura de veiculos afiguravam-se prornetedoras. Mas, pela dirnensao 

da populac;:ao e seu poder aquisitivo, o mercado seria sempre, a medic 

prazo, de dimensao reduzida. Tude apontava para que a maioria das 

empresas viesse a optar mais pela deslocalizac;:ao externalizada da 

produc;:ao, em detrimento do IDE. 

Em fins de 1963, representando mais de 50 marcas internacionais, 

26 empresas fqram autorizadas a montar veiculos, num total de 74 

marcas de VP e de 60 de VC registadas no ana anterior [ 23]. Se 

considerarmos que algumas marcas integram VP e vc, e facil concluir 

que poucas quizerarn ficar excluidas do mercado nacional, apesar da 

sua estreiteza. 

Em fins de 1964, reproduzindo em mercado fechado e nurn " tempo 

de reacc;:ao" mui to curta, o oligop6lio internacional da industria, 

17 empresas iniciaram actividades, em representac;:ao de mais de 40 

marcas estrangeiras: 9 empresas montavam·VP e VC e as restantes s6 

VC. Das empresas em actividade, 6 eram filiais de FMN- FORD, 

G.MOTORS, FIAT, RENAULT, CITROEN, BMC- as outras produziam sob 
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licenga de marcas estrangeiras [24]. 

Com excep9ao da CITROEN e da BMC, as outras filiais eram 

controladas maioritariamente por capitais estrangeiros. Na tradi~ao 

americana, as filiais da FORD e da G.MOTORS eram controladas a 100%. 

I 
I Elt;lresas de Montagen 

I 
I 
I 
I1Citrcen Lusitania 

!Deal das 
Monta!J!ns 

Quadro 2-II.B 
Elt;lresas da Montagau em Portugal 

Foma 
Data fotXltagem de Mal:CaS Repreeentadas 

Inicio de Inplan/ 
Act:iv. ta¢o 

# Mangualda Jan-1964 VPC $ 1 CitJ:t:en 
12 c.P.de Motores de Camiees# SetUl:al. Abr-1962 VPC L 2 Volkswagen,Dcdge e aan:eiml 
13 C.Inp. de AUtcmJveis # '!rofa Mar-1964 ~ L 3 Isyl.an:i,Magil:us,Poden,Al.bion 
14 For.:! Lusitania # Ajamblja Jan-1964 VPC $ 4 FOid(R.unido e RFA) 
IS Garrido & Filho # Bcmbar.ral JUl-1964 ~ L 5 Scinia-Vabis 
16 G .l-tJtors de Portugal # Azaml::uja l!go-1963 VPC $ 6 OJ?el, vauxhall,BedfOid 
17 IMA # Setiibal J\.ln-1964 VPC $ 7 AUstin,Vorris ,Ml 
1a I!Ipirio da Beira,AUt. # SetUl:al. JUn-1964 ~ L a !lancmg,!i3nschel 
19 Il'xl..Lusitania Renault # GJai:da Jan-1964 VPC $ 9 Renault 

N.o de Modelos I 
Molltados par I 
~81!.(1969)1 

VP ~ VPC I 
I 

a 6 14 I 
9 8 17 I 

27 27 I 
16 30 46 I 

29 29 I 
24 27 51 I 
27 48 75 I 

25 25 I 
4 I 

110 M:l'JAIJIO # SetUl:al. Mai-1964 VPC L 10 M3re:edes,Peugeot,NSU,Datsun,Hon:!a,Alfar. 23 17 40 I 
Ill ProJliL SetUl:al. Mar-1963 VI: L 11 OAF ,MIICK, ERF ,A via 12 12 I 
112 F .B.Russo # V.Novas Nov-1963 ~ L 12 !Mi',MAN,Savi.en,Atkinson 1 23 24 I 
j 13 s.c.Tasso de srusa # ova.r JUl-1964 VPC L 13 Ril.Iran,Triunph, 'l.'cyota,camer ,D:x:l;e 6 11 17 I 
114 sew. # ova.r Fev-1964 ~ L 14 Volvo,&Jssing,l1nic 17 17 I 
115 SCW.VE # V.Novas Fev-1964 VPC s 15 Fiat1sinca ll 10 21 I 
I 16 {,"TIC # Lisboa 1955 ~ L 16 lJtic ( CM, Da.imJ.er 1 GUy 1AEX:: 1 I.ey l.an:i) 35 35 I 
117 M.O.Ferreira # Tra!ragal Fev-1964 ~ L 17 Berl..i.et: 10 10 I 
118 FAP # Aveiro L 18 I 
119 IEJlCCCK # Funchal ? L 19 Seddon 3 I 
120 s.c.Barata e Filho Rio Maier Abr-1967 L 20 Magil:us-reutz 7 7 ! 
121 s.caetano(*l ova.r s 21 ToyOtaiBerl..i.et: --- I 
122~(*) SetUbal L 22 Da.ihatsu,Mitsubishi 128 346 474 I 
123 E:ntreposto Il'xi. (*) Setiibal L 23 Datsun/Nissan~Portaro I 
12 4 o::MJ!OR( • ) Sto.Tirso L 24 Da.iml.er-Benz, !suzu I 
125 loPVAA(*) ova.r L 25 Scania I 
126 M:tlVIA (*) Rio Maier L 26 Ma.zdaiSUml:eam I 
127 Da.lfa # I 
128 E.Fereirinha e Il:mio # I 
129 Ley l.an:i Portuguesa # I 
130 Rcxiovil # 
131 Walter Scot # 
132 .!'cicio I.eite # 
133 Martins e caetano # 
134 E.Il'xl..de Allt.L.Resina # 
I 
FOIIte:-Relat6rio do GIAVAAS( 1963) ; stan:ifOid Rsseal:ch Institut ( 1965); AIP-78.a secc;ao; I.oure!l<t01M. ( 1978) 
Obs: #-er:presas licerciadas ate ao fi.m 1963 ; VP- veiculos particulates 1 vc- veiculos ccm:rciai.s, VPC-veiculos particulates 

e catercia.is; L-Licen<;a ; $-II!'IeStimnto ; (*) depois de 1968 

Confirmando as predi~6es te6ricas, uma analise das quotas de 

mercado das marcas em 1961 (Anexos 1-II.B e 2-II. B) permi te 

concluir que foram os lfderes no mercado nacional, tambem lideres 

internacionais, que optaram pela cria9ao de filiais. As FMN alemas 

sao excep9ao, 

anteriores, 

tendo licenciado firmas locais. Como 'i7imos em pontes 

na Europa, as firmas da RFA permaneceram par muito 
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tempo confinadas ao seu espa~o nacional. 

As empresas que montavam veiculos sob licen9a eram propriedade 

de antigos importadores ou de empresas constituidas para montar CKD 

por conta daqueles. Muitas destas unidades, com capitais de varies 

importadores, montavam rna is do que uma rnarca. A MOVAUTO, por 

exemplo, montava veiculos das marcas MERCEDES, PEUGEOT, NSU DATSUN, 
I 

HONDA e ALFAROMEU. Na COMPANHIA IMPERIAL de AUTOMOVEIS eram montadas 

as marcas MAGIRUS, LEYLAND, PODEN e ALBION. 

Em 1969, 19 empresas, todas montando VC, representavam 51 marcas 

e montavam 474 rnodelos, 128 de VP e 346 de VC [25]. Ate ao inicio da 

decada de 70, com a emergencia das FMN japonesas, rnais 6 empresas 

entrararn em actividade, totalizando 20, por encerramento de algumas 

das anteriorrnente consideradas. Das marcas japonesas, e reflectindo 

urn padrao de cornportamento caracteristico, corn excep9ao da TOYOTA, 

que optou par uma participac;ao minoritaria ( 27%) no capital de urn 

associado local -SALVADOR CAETANO -, todas as outras licenciaram 

empresas nacionais, como estrategia de acesso ao mercado portugu~s. 

Estimativas existentes sobre a composic;ao e percentagem do 

valor da incorpora9ao nacional nos veiculos montados entre 1964 e 

1967, revelam que, para o conjunto da industria, aquela nunca 

ultrapassou os 38%. Destes, nao mais de 18.5% eram fornecimentos de 

rnateriais, pec;as e acess6rios de fabrico nacional: baterias, pneus 

e camaras de ar, tintas, vernizes esmaltes e pouco mais. o restante 

respeitava a incorpora9ao propria das linhas de rnontagem: salaries, 

combustiveis e energia, lubrificantes e diversos (despesas gerais, 

fretes e seguros) [26]. 

Sem excepc;ao, as empresas directa au indirectamente irnplantadss 

em Portugal responderam ao dec.-lei n° 44104 de 20/12/61 corn 

estrategias cornerciais, associadas a reduzidos investimentos. A 

estimativa de investimentos realizados aponta para cerca 400 mil 

cantos, no conjunto das linhas de montagem, em 1965. Disperses par 

varies. concelhos, foi de cerca de 2. 500 o numero de empregos 

directos criados (27]. 
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A compara<;:ao das TIN impostas as empresas que obtiverarn alvar~s 

em 1959 1 com a que veio a ser fixada na lei-quadro 1 levanta a. 

questao de saber quais as razoes da reduqao, ao mesmo tempo que 

sugere outras interroga<;:oes. Porque nao previu a lei um programa 

imperative de integra<;:ao crescenta de pe<;:as e componentes de 

fabrico nacional? Como explicar a aus~ncia de restri<;:oes ao numero 

de alvaras concedidos ou, pelo menos 1 ao namero de modelos a montar? 

Por outras palavras, quais os verdadeiros prop6sitos da politica 

sectorial? 

1.2.4 - Podia Ter Sido Outra a Politica Sectorial? 

Em termos de efici~ncia internacional, pela sua dimensao, o 

mercado portugu~s nao consentia sequer uma unidade de montagem corn 

DMO. A tese do carro nacional ( 2 8) corresponderia a produc;ao de 

apenas uma rnarca o que, pelas barreiras a entrada na industria e 

pelas insufici~ncias do nosso tecido industrial, sempre envolveria a 

escolha de urna FMN 1 disposta a investir ern Portugal, tambem nos 

segmentos mais a rnontante da fileira. A instalac;ao de unidades 

eficientes exigiria, desde a primeira hora, a exportac;ao de partes 

significativas da produ<;:ao. 

Nao e facil conjecturar sobre a forma como as autoridades 

portuguesas, no contexte dos compromissos internacionais assumidos -

GATT, EFTA etc. -, e face a vulnerabilidade da sua postura politica, 

poderiarn negociar tal opc;ao, que envol veri a a reserva de mercado 

para urna s6 marca e, portanto, a exclusao ou contingentac;ao das 

restantes. Tambern nao parece admissivel que, na fase de desenvolvi

mento e internacionalizac;ao da industria e pelas condiqoes 

locacionais internas, se encontrasse uma marca disposta a tal opc;ao. 

As estrategias internacionais das empresas eram ainda de cariz 

predominanternente comercial e a dimensao do rnercado, apesar de 

boas espectactivas de crescimento, nao justificaria o monop6lio. 

Mas, entre a op~ao anterior e a que acabou por ser consagrada na 

lei, haveria, eventualmente, soluqoes mais racionais, no sentido de 

urna rnaior cornpatibilidade com a natureza e a organizac;:ao da 

industria e corn os objectives vis ados: a industrializaqao e a 

408 



poupan~a de divisas. Para tanto, o Estado possuia pelo menos urn 

instrumento de interven~ao: o condicionamento industrial. 

Pelo dec.-lei n° 39634 de 5 de Maio de 1954, a produqao e 

montagem estavam sujeitas a condicionamento industrial e a al1nea c) 

da base III da lei n° 2052 referia claramente o fundamento do 

mesmo: "s6 poderao estar sujei tas a condicionamento industrial as 

industrias ou modalidades industriais ( .•. ] que exigirem capi tais 

avultados ou s6 comportarem urn numero reduzido de empresas em 

condi~oes 6ptimas de produ~ao". 

Tude indica que o Estado hesitou nesta materia. Como referimos, 

durante o ano de 1959, autorizou tr~s empresas a produzirem VP e vc 

com elevadas TIN. No final do ano, pelo decreto n° 42669 de 21 de 

Novembro, isentou a produ~ao e a montagem de autom6veis do 

condicionamento industrial, invocando, no preambulo do mesmo, razoes 

nao convincentes. Em 31 de Mar~o de 1961, com o decreto n° 43537, 

antes portanto da publicaqao da lei-quadro, a industria autom6vel 

vol tou a ser submetida ao regime de condicionamento. Na pratica, 

apenas se impuseram condi~oes locacionais as unidades a criar. 

Quante aos efeitos industrializantes de longo prazo, presumivelmente 

decorrentes da pol.itica de substitui~ao de importa~oes, o Estado 

confiou na iniciativa privada, ou cedeu as suas pressoes? 

Ern tese, BRANDAO DE BRITO [29], para o conjunto da industria, 

defendeu que o condicionamento, apesar da discricionaridade com que 

foi utilizado, se afirmou nao s6 como instrumento de politica 

industrial, mas tambern como mecanisme de corporativizaqao da 

industria, no sentido da defesa de interesses constituidos. No case 

desta industria, como vimos, o Estado abdicou da sua utilizaqao como 

instrumento de politica industrial. 

Em nossa opiniao, no sector autorn6vel nao existiarn interesse 

corporativos de natureza industrial a defender. A importac;ao livre 

de autom6veis, pec;as e componentes para reparaqoes 1 apenas gerou 

interesses comerciais 1 que uma politica de sustituiqao de impor

tac;oes mais exigente poria certamente em causa. 
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A legislagao sectorial configurou-se, assim, como uma soluqao 

de "second best" na defesa corporativa dos interesse comerciais 

instituidos. Tambem neste sector, como sugere MOURA para o conjunto 

da industria, quando faz o balango da nossa experi~ncia industrial, 

se pode dizer que "a experi~ncia recente do desenvolvimento portu

gu~s, nao convence acerca da capacidade do sector privado para 

assegurar urn ritmo elevado de empreendimentos novas, ~obretudo logo 

que se aproximam condigoes concorrenciais" [30]. 

Existem alguns factos e aspectos que podemos invocar em defesa 

do nosso ponto de vista. Quando dos primeiros pedidos de alvaras 

para produzir autom6veis em Portugal, sintetizando urn documento 

entregue em fins de 1958 ao governo, refere-se no relat6rio do 

GIAVAAS deste mesmo ana que "a nos sa classe, que se calcula 

representar urn investimento de mais urn milhao de cantos e, 

directamente ou indirectamente, empregar a roda de 30.000 chefes de 

familia 1 na0 p0de deixar de pr0testar quanta a instalagao em 

Portugal de urn regime de monop6lio, que, sob o disfarce de fabrico e 

pretendendo ate cobrir-se com o manto protector de uma 

comparticipagao do Estado, certamente sacrificaria os demais, 

incluindo os consumidores, para beneficia exclusive duns poucos. E 

ainda estes poderiam vir a sofrer desagradavel surpresa, pais que as 

medidas que puderem s er tomadas para tolher a liberdade de 

importagao, s6 poderao man ter-se se houver pass ibilidade de 

resistir a reacgao natural dos paises exportadores, que, por sua 

vez, sao importadores de produtos portugueses dif.iceis de colocar 

noutros mercados" [31]. 

Promulgada a lei-quadro do sector, o GIAVAAS pareceu dar o seu 

acordo de principia a soluc;ao encontrada: "mere~ da nossa posic;ao na 

Associac;ao Europeia de Comercio Livre, afigura-se que, afastadas 

as hip6teses de limitaqao do mercado, se chegou a soluc;ao que, nas 

circunstancias impostas, menos inconvenientes podera originar a 
economia dos transportee rodoviarios, e melhor podera contribuir 

para o desenvolvimento da industria de fornecedores nacionais, que 

disporao de mercado mais ample para a colocagao dos seus produtos, 

num e noutro case com a vantagem de uma mais livre concorr~ncia" 
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(32]. S6 que, par rniopia e ignorancia do Estado quanta a natureza e 

organiza~ao desta industria, au par ced~ncia as pressoes dos 

potenciais industriais de rnontagem e outros interesses ligados ao 

comercio, contrariando o objective de promoqao das ind11strias 

subsidiarias, as empresas licenciadas para aquele fim, nos termos 

das autoriza~oes concedidas (e foram-no todas), ficou vedado o 

exercicio da actividade de produqao de peqas e componentes (33]. 

A decisao anterior e tanto mais aberrante quanta ignora que 

alguns dos candidates a rnontagem de veiculos eram filiais de FMN, 

naturalmente vocacionadas e detentoras de "know-how" para a produc;:ao 

de componentes. A rnontagem de veiculos caberia a uns: as importado

res. A produ~ao de pec;:as e componentes caberia a outros: as 

empresas ja existentes au que para tanto viessem a ser especialmente 

autorizadas. o certo e que nao seriam as importadores e distribuido

res nacionais de veiculos, pec;:as e componentes, cuja importaqao para 

repara~oes permaneceu par muito tempo livre de contingentaqoes. Nao 

se podia exigir a cornerciantes que fossem verdadeiros industriais. 

Quanta as filiais das FMN, movidas par estrategias de mercado, par 

razoes de efici~ncia e de aproveitamento de capacidades produtivas 

disponiveis noutros paises, prefeririam importar CKD o mais 

completes possiveis. 

Cedo as industriais de rnontagem se organizaram corporativamente. 

Ao GNIMFVA Gremio Nacional dos Industriais de Montagem e 

Fabricac;ao de Veiculos Autom6veis -, com sede conj unta nas 

instala~oes do GIAVAAS, foi concedido alvara em 23 de Agosto de 1967 

(34]. A institucionaliza~ao corporativa dos fabricantes de pec;:as e 

componentes foi mais acidentada e dificil. 

Organizados desde 1966 na 78a sec~ao da AIP, assim permaneram 

ate 1979, ana em que, sob o impulse do projecto RENAULT, se criou a 

AFIA- Associa~ao de Fabricantes para a Industria Autom6vel. A 

Corporac;:ao da Ind11stria, sob o argumento de que a legislac;:ao 

vigente nao considerava relevante o denominador comum cliente

fornecedor como factor justificative de enquadramento corporative 

pr6prio, nao autorizou a criagao do Gremio de Montagens e Ind11strias 
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Afins. o GNIMFVC combateu tambem, desde a primeira hora, esta 

pretensao. Sob o argumento da actividade principal, a Corpora~ao da 

Industria tambem nao concedeu o alvara para a forma~ao do Gremio 

dos Industriais de Pe~as e Componentes para a Industria Autom6vel 

[ 35]. As actividades de fabrica~ao de pe~as e componentes para 

veiculos a motor apareceram pela primeira vez nas estat1stica 

industrais do INE ern 1975 (CAE-384.330). 

A nao coercividade da lei ern materia de incorporaqio nacional 

para alem dos minirnos estabelecidos partia do pressuposto de que o 

sistema de incentives era suficiente para induzir o desenvolvimento 

das industrias de pe~as e componentes. Em desapoio do realisrno desta 

presun~ao e em complemento das razoes ja apontadas, importa referir 

que, mesrno como prograrna minima, a lei continha em si insufici~n

cias que lirnitavarn a operacionalidade dos incentives e promoviam a 

inefici~ncia [36]. 

Atingido urn deterrninado nivel de integra~io de trabalho 

nacional, ern anos futures, nao podia ser reduzido sob pena de 

pesadas penaliza~oes (artigo n° 7 da lei-quadro). Estas penalizac;oes 

eram ern si mesrnas inibidoras de rnaiores TIN. 

A cornputa~ao dos custos directos, nomeadarnente dos custos 

fixes, no apurarnento dos valores de incorporac;io nacional, conduzia 

a que situa~oes de inefici~ncia, como nio aproveitarnento das 

capacidades de produ~ao, fraca produtividade do trabalho e dos 

equiparnentos, desperdicios de material etc., inibissem a procura de 

pec;as e cornponentes na industria nacional. Para urn dado volume de 

produc;io e uma certa cornposic;ao das pec;as e cornponentes a integrar, 

a efici~ncia conduzia a urna reduc;ao dos descontos aduaneiros. 

A diversidade de rnarcas e rnodelos montados, e a aus~ncia de 

limi tac;oes legais a introduc;io de novas mode los, conduzia a pro

duc;oes em pequenas series, intermitentes, inibia o investimento e a 

especializac;io nas industrias complementares. 

0 proprio sistema de descontos penalizava a TIN mais 

praticavel pela industria portuguesa: os 4 0% , que nao envol vern a 
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produgao de cornponentes mecanicos nobres. De 70% em 1967, passava 

para 4 5% ern 19 7 3. Tudo s e con juga va, portanto, para que se 

perpetuasse o status gyQ, inibindo o desenvolvimento rnais eficiente 

da industria. 

Acrescente-se ao que ficou referido, o seguinte: os construto

res, na definigao dos pre<;:os dos CKD exportados, valorizavam as 

partes subtraidas segundo o sistema de 

se de urn valor inferior aos prec;:os 

"cost .Q.f delection". Trata

de mercado dos materiais 

retirados 1 repercutindo no CKD residual o custo da operagao de 

subtracc;:ao e uma parte correspondente as despesas de I&D que lhe 

estao associadas. Esta pratica conduzia os importadores a aquisigao 

de CKD com uma configuragao o rnais proxima possivel dos CKD 

completes, ao mesmo tempo que desvirtuava o sistema de pregos 

internacionais das pegas e componentes retiradas , como referencial 

da procura interna ( 3 7] . 

Poderia a politica sectorial ter sido outra? Qualquer politica 

industrial de substituigao de importag6es 1 envolve, no curta e media 

prazo 1 urn sacrificio dos interesses cornerciais, em favor dos 

interesses da industria. Os sacrificios justificam-se se a dinarnica 

de industrializagao gerar economias externas compensat6rias sabre o 

sistema industrial. Quanta mais arrojado o programa de industriali

zagao, rnaiores as penalizac;:oes irnpostas aos consumidores. 

LOUREN<;O [38] estimou, para urn conjunto de 13 modelos, que o 

custo de urn CKD montado em Portugal variava entre mais 17% e mais 

37% do custo de igual modele importado em CBU. Comparado com o de 

outros paises, o onus do consume era moderado. Contudo, se nao 

houvesse alteragoes a lei, da politica sectorial nao restaria nada, 

urna vez liberalizadas as importag6es em fins de 1979. 

Preocupagoes industrializantes envolveriam a defesa do principia 

de que, pela natureza da industria, dada a dimensao real e potencial 

do mercado, s6 seriam autorizadas as unidades de montagem que 

cumprissem determinados programas de produ<;:ao e incorporaqao de 

trabalho nacional. Penalizar-se-ia, assim, o consumidor, que veria 

o seu leque de escolhas substancialmente reduzido e pagaria prec;:os 
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mais elevados. Ficariam excluidas as marcas com quotas de mercado 

minimas. 

Se, palo jogo de forqas internas e comprornissos internacionais, 

nao fosse possivel, ou aconselhavel, excluir ninguern, deveria 

subordinar-se o crescimento das importaqoes de CKD, em ordem a 

potenciar o crescimento diferencial das marcas, ao cumprimento de 

exig~ncias crescentes de incorporaqao de peqas e componentes, 

susceptiveis de serem compensados por exportaqoes. 

A promoqao das industrias de componentes deveria ter sido 

multidireccionada e nao decorrer exclusivamente da procura derivada 

proveniente das linhas de montagem. A politica sectorial deveria ter 

previsto mecanismos directos de promoqao e apoio aquelas industria, 

interessando nelas as filiais das marcas que viessem a instalar-se 

em Portugal. Em ultima analise, com fundamento na base III da 

lei n. o 2 005 de 1945, o Estado poderia ter considerado, des de a 

primeira hora ou posteriormente, a hip6tese de se associar a urna ou 

mais FMN, ern ordem a introduzir urna dinamica de efici~ncia na 

situaqao criada. De resto, ja proximo de 1979, foi isso que 

aconteceu. 

Timidamente, no III Plano de Fomento(l968-73), para a industria 

de material de transports, referia-se ja a necessidade de " .•. rnedi

das com vista a favorecer a utilizaqao maxima das estruturas 

existentes e a evitar a dispersao de unidades. Isto tern particular 

aplicaqao no que se refere a industria autom6vel" [39]. 

Durante mais de 15 anos, os interesses comerciais insti tuidos 

ditaram a sua vontade, irnpondo uma lei-quadro que nao excluisse 

ninguem a partida. Ate meados da decada de 70, adiaram a implementa

qao de rnedidas que ja em fins dos anos 60 pareciam inevitaveis (40]. 

Importa referir, que a forqa e influencia politica dos GIAVAA e do 

GNIMFVA era indissociavel dos grupos financeiros ern que se inseriarn 

os principais importadores: " .•. no BANCO PINTO & SOTTO MAYOR estao 

reunidos os representantes de todas as rnarcas inglesas e alernas 

[ •.• ] o GRUPO FONSECAS e BURNAY eo representante unico da CHRYSLER 

[ •.. ] ao GRUPO ESPIRITO SANTO [ •.. ] estao ligados a SOREL e a LICAR 
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[ ... ], o GRUPO ENTREPOSTO eo representante da DATSUN" [41]. 

1.3 - FASE 2-0 DECRETO-LEI N° 152/72: RENOVA~!O NA CONTINUIDADE 

' ' E da reponsabilidade de outre industrialista, ROGERIO 

MARTINS, a publica~ao da segunda lei-quadro do sector: o dec.-lei n° 

152/72 de 12 de Maio, regularnentado pelo dec.-lei n° 602/72 de 30 de 

Dezernbro. 

Se a fase anterior decorreu no quadro de urna estrategia de 

adapta~ao for~ada da econornia portuguesa a dinarnica. internacional, 

esta reflete a assurnp~ao explicita da estrategia anterior. Segundo 

ROMAO [42], no plano da politica econ6rnica, esta nova fase 

caracterizou-se por urna vontade explicita de irnpulsionar a 

integra~ao da econornia portuguesa na economia rnundial. Para o 

efeito, concebeu-se uma nova politica industrial, irnplementaram-se 

medidas de promo~ao de exportac;:oes, fez-se urna maier abertura ao 

capital estrangeiro e as liga~oes deste com os grupos portugueses. 

Foram expostos, ern 1970, pela prirneira vez, os principios da 

nova politica industrial do governo. Estes foram posteriormente 

estabelecidos na lei n° 3/72 de 27 de Maio, publicada quinze dias 

depois da nova legisla~ao sectorial. Os capitulos do IV Plano de 

Fomento destinados a industria confirrnam aqueles principios. 

Sustenta-se a inviabilidade da autarcia e adianta-se que "o primeiro 

grande objective a ter em conta com a nova politica industrial tern 

de ser o de facilitar a rapida adeS3ao dos nossos empresarios as 

realidades concorrenciais mundiais" [43], estimulando " .•. o 

equilibria da balanc;:a cornercial na base do desenvolvirnento da 

exporta~ao de produtos que possamos produzir em condi~oes de custo 

internacionalrnente concorrenciais e que favore~am, ao rnesmo tempo, o 

rapido crescirnento do valor acrescentado pelos factores produti vos 

nacionais" [44]. 

Nesta nova concep~ao de politic a industrial, na defini~ao das 

actividades preferenciais, os esforc;:os deveriam concentrar-se nos 

dominies em que o pais pudesse alcangar vantagens concorrenciais a 
escala rnundial. Era a defesa do principia das vantagens comparativas 
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como cri terio de eleigao das indus trias a criar ou a revi talizar. 

Quanta as restantes, a palavra de ordem era a da sua reconversao ou 

desaparecimento. Advogava-se o abandono da f6rmula tradicional que 

defendia a "protecgao dos legitimos direitos dos investimentos 

realizados". 

A reconversao das indus trias seria apoiada sobretudo quando, 

tratando-se, embora, de indtlstrias nao elegiveis pelo criteria 

anterior, dispusessem, a luz dos ritmos de desarmamento pautal e 

nao pautal que o acordo com a EFTA estabelecia e a adesao a CEE 

viria a imp6r, de um periodo de protecgao suficientemente longo 

para planear a mudanga. 

Na configuragao do novo regime para a industria, anteciparam-se 

seis linhas de intervenqao: revisao do condicionamento industrial, 

promogao da dimensao apoiada em nova legislaqao sabre fusees, 

absorgoes, reestruturagoes e agrupamentos, incentives as exportagoes 

e ao IDE, legislagao antimonopolista e incentives ao investimento. 

Se a industria autom6vel nao era susceptivel de integrar o leque 

das industrias preferenciais, pelas condigoes de ineficiencia em que 

laboravam as unidades de montagem 1 estava condenada a reconversao ou 

ao desaparecimento. 

A assinatura do acordo comercial com a CEE traduziu-se por mais 

urn passe no processo de integraqao europeia da economia portuguesa. 

Mas, se o acordo teve repercussoes directas no enquadramento do 

sector, a nova politica industrial passou ao lade dele . 

A nova lei-quadro revelou-se como uma soluc;ao de renovac;ao na 

continuidade, relativamente a lei anterior. Reiterou-se, isso sim, 

tambem para a CEE, o principia de que em fins de 1979, as 

importaqoes de CBU seriam livres. As alteraqoes da lei nao sao de 

substancia quanta a sua vertente industrializante. Foram introduzi

das algumas melhorias mas, no essencial, refletem os compromissos 

decorrentes do acordo comercial assinado com as Comunidades 

Europeias. 

A industria de peg as e componentes, pela sua heterogeneidade, 
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sobretudo corn o concurso de capitais estrangeiros, poderia ter-se 

configurado como alternativa parcial a montagem ou produgao de 

veiculos: a irnportac;:ao livre de CBU em principios de 19 80, 

responder-se-ia com a exportac;:ao de pec;:as e componentes. A nao 

escolha desta alternativa sugere que, aos olhos do novo mentor da 

politica industrial, a industria autorn6vel estava condenada ao 

desaparecirnento. De dezasseis anos de politica sectorial nao 

restaria nada ern econornia aberta. 

Contra esta orientagao nao se ouviram protestos. A reconversao 

das linhas de rnontagem para outras actividades era viavel sem 

grandes custos ernpresariais [ 4 5], os industriais de pee;: as e 

cornponentes permaneciarn sem forc;:a reivindicativa. Os interesses 

comerciais estavam salvaguardados. Em 1980 regressar-se-ia a 
importac;:ao livre. 

1.3.1- As Alterac;:oes da Lei 

Corn algum significado, sao tr~s as alteraqoes introduzidas a 
lei-quadro de 1961 : a importac;:ao de CBU de urn certo ano dependia do 

numero de veiculos montados no ano anterior; acabou-se com a figura 

do importador nao montador; clarificam-se as regras de calculo da 

TIN. 

A importagao de VP, fixada em 7 5 unidades na lei anterior, 

independenternente das marcas serem ou nao montadas em Portugal, 

passou a 2% dos veiculos montados no ano transacto. Para as marcas 

nao montadas, autorizaram-se importac;:oes de 

importac;:ao de VC permaneceu proibida, excepqao 

especiais, nao disponiveis no pais. 

15 unidades. A 

feita a veiculos 

A importac;:ao de CKD passou a ser autorizada s6 a industriais de 

montagem. Acabou-se, assim, com as situaqoes em que industriais de 

montagem trabalhavam por conta de importadores de CKD. Estes, para 

serem considerados como industriais, deveriam deter, pelo menos, 10% 

do capital de uma empresa de montagem. 

Para cada marca, a incorporac;:ao nacional passou a ser computada 

exclusivamente com base nos componentes comprados a industria local, 

417 



excluindo as tintas e outros materiais secundarios. Os descontos nos 

direi tos aduaneiros 1 mais reduzidos do que na lei anterior 1 

permaneceram como o unico mecanisme incenti vader da procura e do 

desenvolvimento das industrias subsidiarias. Ao valor apurado par 

incorporaqao de componentes eram adicionados 8% a titulo de despesas 

de montagem. A fiscalizaqao do apuramento da TIN passaria a ser 

feita par uma comissao criada para o efeito. Para VP e VC, nao eram 

exigidas TIN superiores a 25% e 20% respectivamente 1 ate 1979. 

Quanta ao futuro dizia-se apenas: "se as condiq5es da economia 

nacional o aconselharem, poderao as oficinas de montagem continuar a 

laborar, depois de 31 de Dezembro de 1979, em regime de dep6sito 

franco e nas condiq5es que oportunamente vierem a ser estabelecidas" 

[ 4 6] • 

1.3.2 - 0 Protocolo N° 6 do Acordo Comercial com a CEE 

Nos termos do artigo n° 14 do acordo comercial firmado em 1972 

entre as autoridades portuguesas e as inst!ncias comunitarias, 

"nenhuma nova restriqao quantitativa A importaqao au medida de 

efeito equivalente sera introduzida no comercio entre Portugal e a 

Comunidade [ ... ] as restriq5es quantitativas A importaqao sao 

eliminadas em 1 de Janeiro de 1973 e as medidas de efeito equivalen

te [ ... ] serao eliminadas o mais tardar em 1 de Janeiro de 1975". A 

nova lei-quadro do sector autom6vel contrariava frontalmente esta 

disposiqao, obrigando A negociaqao do protocolo n° 6, respeitante ao 

~egime especial aplicavel As importaq5es de autom6veis e A industria 

de montagem em Portugal, para vigorar ate 1 de Janeiro de 1980. 

Este protocolo sancionou a regra dos 2% para definiqao dos CBU a 

importar. Definiu, a partir de uma base superior A fixada para a 

EFTA e de forma crescenta no tempo, as contingentes de CBU a 

importar da CEE. Abriu contingentes para importaqao de vc. 
Simultaneamente, definiu o programa de desarmamento pautal das 

importaq5es de CKD e CBU provenientes dos paises da Comunidade. 

0 25 de Abril nao legitimou nem a nova politica industrial nem o 

novo enquadramento legal do sector autom6vel. Porem, a incerteza 
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propria dos periodos revolucionarios nao viabilizou, de imediato, o 

aparecimento de alternativas sistematicas. Em materia de politica 

sectorial, legis lou-se de forma avulsa, lan~ando-se, contudo, as 

bases de mudanc;as substanciais que vieram a traduzir-se, sob o 

impulse decisive do projecto RENAULT, na terceira lei-quadro do 

sector. 

o projecto RENAULT tern como precursor o projecto ALFASUD. Pelas 

circunstancias em que apareceu, este projecto coloca algumas 
, 

interrogagoes relativamente ao pensamento de ROGERIO MARTINS em 

materia de poll.tica sectorial e sua liga~ao com a politica 

industrial. 

, 
Em finais de 1971, ROGERIO MARTINS iniciou conversa~oes com a 

ALFA ROMEU tendo em vista a instala~ao, em Sines, de uma fabrica 

integrada - motores, caixas de velocidade e carro~arias - de VP com 

capacidade de 60.000 unidades ano. 0 projecto originaria a cria~ao 

de uma "joint-venture" com 60% de capital portugu~s : Estado, bancos 

e uma parte minoritaria aos industriais de montagem. Em Margo de 

1974, o ja ex-Secretario de Estado da Industria saiu do Banco de 

Fomento para se ocupar do langamento do projecto • Em vesperas do 25 

de Abril, o Conselho de Ministros aprovou as bases juridicas da 

sociedade que promoveria a iniciativa. Sem reserva de mercado, sem 

quaisquer subsidies, o projecto beneficiava apenas das isen~6es 

fiscais maximas previstas na lei. Uma parte sigificativa da produgao 

destinar-se-ia a exporta~ao (47]. 

Saido do segredo dos gabinetes, o projecto mereceu a maier 

condenagao dos GIAVAA e do GNIMFVA [ 4 8], mas foi o clima de 

incertezas do p6s 25 de Abril que inviabilizou 

zagao. 

a sua concreti-

Como interpretar esta iniciativa e, sobretudo, como conjuga-la 

com uma legisla~ao que apontava inequivocamente para o desapareci

mento da industria, apesar de restarem 7 anos de protec~ao? 

, 
Traduzia a novCi legisla~ao sectorial o pensamento de ROGERIO 

MARTINS sabre o futuro da industria autom6vel em Portugal? Tude 
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indica que nao. Que interpretac;:ao dar, en tao, a sua duplicidade 

comportamental? Esta s6 se justifica como forma de subtracc;:ao ao 

jogo de influ~ncias dos interesses comerciais instituidos. Segundo 

o antigo Secretario de Estado da Inddstria, referindo-se ao 

projecto ALFASUD "os estudos e negociac;:oes iniciaram-se no maior 

segredo, para evitar pressoes politic as que nao deixariam de 

rnanifestar-se corn a habitual virul~ncia - o lobby dos importadores 

foi sempre especialrnente activo" [49). 

1. 4 - FASE 3 - DO 25 DE ABRIL A PUBLICA~AO DO DECRETO LEI 

N° 251/79: 0 LAN~AMENTO DAS BASES DE UMA POLIT!CA DE 

PROMO~AO DE EXPORTA<;:OES 

A partir de 1963 e ate meados da decada de 70, a procura de VP e 

VC cresceu de forma significativa, apesar de politicas fiscais e 

aduaneiras inibidoras. 0 parque autom6vel passou de 252 mil 

veiculos em 1962 para 912 mil em 1975, fazendo evoluir a taxa de 

rnotorizac;:ao de 36 para 9.8 habitantes par veiculo. Nos termos 

analisados em pontos anteriores, a procura interna (registos) passou 

a ser satisfeita pela oferta nacional (rnontagens). A condigao de 

membra da EFTA do Reina Unido facilitou, par razoes aduaneiras, as 

marcas inglesas (incluindo as americanas fabricadas naquela pais), 

a lideranc;:a dos mercados de VP e VC, ate finais dos anos 60. 

Grafico 1-II-B 
Registos e Montagens de VP 

(passageiros e mistos) 
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Chegadas ao mercado portugu~s em 1968, as marcas japonesas cedo 

conquistaram a lideran~a nos VP. Esta lideranqa foi, no entanto, 

efemera, em consequ~ncia da assinatura do acordo cornercial com a 

CEE. Este originou o reforc;:o da posi~ao das marcas frances as e 

italianas. Esta circunstancia, a par da posterior contingentac;:ao dos 

CKD de peso inferior a 2. 000 Kg, conduziu a uma mudanc;:a de 

estrategia das marcas nip6nicas. Abandonaram progressivamente a 

Grafico 2-!I.B 
Registos e Montagens de VC 

Cl1geiros e pesados) 
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montagem de VP e reforc;aram posic;ao no mercado dos VC, dom1nio em 

que a competitividade das marcas europeias era mais fraca. Tenha-se 

presente que as empresas japonesas disputavam, desde finais dos anos 

60, a lideranqa competitiva mundial com os EUA, neste tipo de 

veiculos. 

Antes de analisarmos o alcance da nova politica sectorial, 

fac;amos urn ligeiro balanc;o da poli.tica de substituic;ao de impor

ta~oes. No plano do emprego, foram criados cerca de 7.5 milhares de 

postos de trabalho nas 20 unidades de montagem e aproximadamente 1.8 

nas 33 empresas que tinham como actividade principal a fabricac;ao de 

pec;as e acess6rios. Em actividades complementares de fabricac;ao de 

carroc;arias e atrelados, o emprego dos 39 estabelecimentos 

existentes era proximo de 3, 7 milhares ( Quadro 3-II. B valores de 

1975}. 

Doze anos ap6s o in!cio das montagens, a percentagem do valor 

421 



Grafico 3-II.B 
Registos de VP por Origem 

Cpassageiros e Mistos) 
80000~------~--~----------------~~ 

60000 

40000 

1955 
1960 

, , 
,· ·,,· . . 

1965 1970 1975 1980 

Fonte:ACAP-AIMA ; * - vendas 

, 
I 

I 

I 

! I 

• I 

, ' 

acrescentado nacional (VAN) sabre o valor brute da produqao ( VBP) 

era inferior a 25% nas operaqoes de rnontagern e os CKD representavarn 

ainda rnais de 77% dos consumes intermedios. 0 restante repartia

-se, por ordern de importancia, por rneia duzia de produtos adquiridos 

a industria portuguesa - estofos, pneus e camaras de ar, tintas e 

vernizes, vidros, radiadores e baterias que, no conjunto, represen

tavam cerca de 55% da procura interna da industria de montagem. Na 

produ~!o de pe9as e componentes e de carro9arias e atrelados, o 

peso do VAN era superior a 45% e 39%, respectivamente. 

Grafico 4-II.B 
Registo de VC por Origem 
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Toman do apenas como referencia 0 diferencial de preqo entre 

CBU e 0 CKD importado, que em 1965 variava entre 3 e 5% [50 ] ' 

Quadro 3-U.B 
Alguns Indicadores Econ6micos 

I I I 
Sectores da CAE 1965 19 70 I 19 7 5 I 19 80 I 1985 1986 

FaQrica9ao e Montagem de I I I I I I 
Veiculos a Motor(CAE-384.310) I I I I I I 

Estab.em activ. em 31.12 I 19.0 I 21.0 I 20.0 I 21.0 I 16 .o I 15.0 
Emprego na ultima semana do Anol3909.0 I 5755.0 I 7535.0 I 7225.0 I 4936.0 I 4959.0 
Emprego Medio/Estabelecimento I 206.0 I 274.0 I 377.0 I 344.0 I 309.0 I 331.0 
% de Operarios I 96.6 I 84.4 I 86.8 I 89.3 I 86.5 I 87.8 
Materiais/Cons.Intermedio ( '} I 98.8 I 98.7 I 9 3.1 I 96.2 I 92.1 I 93.4 
CKD/Cons.Intermedios I 76.8 I 69.4 I 77.2 I 76.9 I 65.5 I 70.7 
Remunera9oes/VAB I 32.8 I 33.3 I 91.6 I 50.6 I 66.8 I 49.3 
VAB/VBP I 17.4 I 24.5 I 2 3. 6 I 21.4 I 18.5 I 20.4 
VAB/Emprego(contos) 18109.1 111247.7 115111.1 167827.6 1155042.0 1239129.6 

Fabrica9ao de carro9a. e Atrela. I I I I I I 
(CAE-384.321} I I I I I I 

Estab.em activ. em 31.12 I 42.0 I 51.0 I 39.0 I 65.0 I 57.0 I 54.0 
Emprego na ultima semana do Anol2870.0 I 3378.0 I 3969.0 I 5435.0 I 4742.0 I 4919.0 
Emprego Medio/Estabelecimento I 68.0 I 66.0 I 102.0 I 84.0 I 83,0 I 91.0 
% de Operarios I 94.1 I 90.1 I 88.8 I 84.1 I 77.7 I 81.1 
Materiais/Cons.Intermedio I I I 87.0 I 89,0 I 83.6 I 86.1 
Remunera9oes/VAB I I I 118.9 I 91.4 I 112.7 I 98.4 
VAB/VBP I I I 39.0 I 31.0 I 32.6 I 35.6 
VAB/Emprego(contos) I I I 892 7. 6 125679.5 I 51706.4 I 68376.8 

Fabrica9ao de Pe9as e Acessorios I I I I I I 
( CAE-3 8 4. 33 0} I I I I I I 
Estab.em activ. em 31.12 I I I 33.0 I 46.0 I 59.0 I 60.0 
Emprego na ultima semana do Anol I I 1805.0 I 2123.0 I 4082.0 I 4348.0 
Emprego Medio/Estabelecimento I I I 54.7 I 46.2 I 6 9. 2 I 72.5 
% de Operarios I I I 82.8 I 82.0 I 84.3 I 84.7 
Materiais/Cons.Intermedio I I I 89.5 I 81.6 I 91.6 I s 3. 4 
Remunera9oes/VAB I I I 97.7 I 69.9 I 48.0 I 49.2 
VAB/VBP I I I 45.9 I 49.0 I 24.9 I 25.4 
VAB/Emprego(contos) I I 110010.3 138707.2 1165788.0 1186079.5 

I , __ l __ l I I 
Fonte: INE-Estatisticas Industriais 

ganho de divisas resultante da politica de substituiqao de 

importaqoes nao se afigura significative. A considerarem-se tambem 

as importac;:oes dos bens de equipamento destinados a montagem, a 

repatriac;ao de lucros das filiais e os pagamentos de "royalties" 

das empresas licenciadas, e provavel que o saldo tenha .. sido 

negative. De resto, ate 1975, o peso das importac;oes do sector nas 

importaqoes totais de mercadorias manteve-se relativamente estavel e 

pr6ximo dos valores anteriores a 1963 (Grafico 5-II.B). 

Acentuando uma tendencia que se desenhava desde 1968, a partir 

do 25 de Abril, porum conjunto complexo de razoes (51], agravaram

-se as contas externas. A taxa de cobertura da balanc;:a comercial 

baixou para niveis nunca atingidos nos ultimos 20 anos. Medidas ini-
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I 
I 

ouadro 4-II.B 
Principais Matariais conaumidos 

pela Industria de Montagem de Veiculos a Motor 
e Fornecidos pela Industria Naciona1 

·-----------------------
Materiais (%) 19 6 5 I 1970 I 1975 

-----------------
Amortecedores I 0.27 
Artigos de Borracha 5.56 I 0.92 
Baterias 5.51 3.59 I 2.79 
Cabines p/Camiao 4.50 I 2.54 
Caixas de Velocidade 0.11 I 0.18 
caixas de carga 0.40 I 
carro<;arias I 0.59 
Couros e Telas I 0.02 
Condutores Electricos I 1.52 
Dinamos I 0.87 
Eixos de Direc<;ao e de Motoresl . I 0.27 
Estofos 11.44 I 24.31 
rnstrumentos de Medida I 0.00 
Jantes I l. 81 
Madeiras I 0.51 
Metais e Ligas Metalicas I 1. 35 
Molas de suspensao l. 98 I 1. as 
Motores Elect. e de Propulsao I 0.90 
oleos e Massas Consistentes I 1. 31 
Pneus e Camaras de Ar 39.28 20.48 I 14.09 
Pregos,Parafusos,Rebites etc. I 0.47 
Quadros I 0.02 
Radiadores 2.91 I 3.37 
Tel as I 
Tintas Vernizes e Esmaltes 7. 14 5.56 I 6. 91 
Vidros e cristais I I 3.24 I 4. 38 
outros I 48.07 I 40.34 I 28.84 I 

1980 1989 I 
I 

0.54 0.55 I 
0.73 o.58 I 
3,88 L 75 I 
4,12 I 
0.49 10.99 I 
0.37 I 
0.24 I 

I 
2. 13 2. 93 I 
1.15 I 
0.51 0.50 I 

14.31 16. 19 I 
0.75 I 

0.11 0.37 I 
0.35 I 
9.29 4. 24 I 
5.97 0.46 I 
3.02 20.91 I 
2.03 1.69 I 

19.10 8.97 I 
0.17 0.12 I 
0.10 I 
2.57 0.53 I 
0.39 3.54 I 
8.98 7.50 I 
2.03 0.89 I 

19.38 I 16.53 I 
l-------------------------------1---------------------------------------l 
I Total sem CKD,s 1100.00 /100.00 1100.00 \100.00 \100.00 I I ______ I _____________ 

I 
Fonte: INE - Estatisticas !ndustriais 

bidoras da procura [52] reduziram OS niveis de produc;ao. 0 desvio 

dos registos (Grafico 1-II.B e 2-B.II) relativamente a oferta 

interna e imputavel a chegada dos retornados das ex-col6nias e as 

facilidades dadas aos emigrantes para tranfer~ncia de viatura 

propria (53]. 

Com particular incidencia na montagem de VP, a partir de 

Fevereiro de 19 7 7, a importac;ao de CKD para veiculos de peso 

inferior a 2.000 Kg passou a estar contingentada. Esta nova situac;ao 

originou acrescimos de subutilizac;ao da capacidade produtiva 

instalada. Preocupac;oes de combate ao defice da balanc;a de 

pagamentos e de reconversao sectorial dominaram o sentido das 

intervenc;oes legais, e outras, dos sucessivos governos. Com o dec.

-lei n° 553/74 de 20 de Outubro, a industria autom6vel passou a ser 

considerada de acesso limitado e a abertura de novas unidades 
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Grafico 5-II.B 
0 Sector Automdv~l e a B.Comercial 
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sujeita a concurso, salvo nos casas ern que o sector publico viesse a 

deter a maioria do capital. 

Urn maier intervencionismo do Estado conduziu a criaqao do 

Gabinete de Estudos para o Sector Autorn6vel(l974} e, posteriorrnente, 

a Comissao para o Sector Autom6vel ( 1976). A esta Comissao foram 

atribuidas funqoes de coordenaqao " ... das varias acqoes desencadea

das pelas empresas e organizaqoes ernpresariais do sector, tendo em 

vista a adaptaqao das suas capacidades produtivas aos condicionantes 

do rnercado". No dominic das suas atribuiqoes cabia, tambem, a. 

emissao de " ... pareceres sobre todas as rnedidas que ao nivel dos 

diferentes departamentos governarnentais se projectava lanqar para 

reestruturar o sector" [54]. 

Por resoluqao do Conselho de Ministros de 16 de Marqo de 1976, 

determinou-se a realizaqao de uma consulta internacional, com vista 

a reconversao da industria autom6vel e da industria de componentes, 

em ordem a sua preservaqao em economia aberta, ap6s 1979. Era o 

convite as FMN para investirem em Portugal. 

Ha, entre a abertura do concurso internacional e a 

contingentaqao das importaqoes de CKD, alg~~as rela96es que importa 

esclarecer.. A contingenta9ao das importac;:oes de CKD subordinava a 

dinamica de crescimento das quotas de mercado das marcas de VP , ao 
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cumprimento de certos objectives de exportaqao. Adicionalmente e 

complementada per outras medidas, visava a contracqao da oferta 

interna, com o objective da reduqao do defice da balanc:;a comercial 

[55]. Nwn contexte de escassez, o mercado seria comandado pela 

oferta. Estava assim a criar-se, indirectamente e sem discriminaqao, 

uma reserva de mercado as marcas com mais capacidade de exportaqao, 

em especial as que viessem a responder favoravelmente a consul ta 

internacional. 

Em concorrencia com a da PEUGEOT-CITROEN, o acordo-quadro de 18 

de Novembro de 1977 refletiu a opc:;ao pela proposta da RENAULT. 

Cumpridas varias etapas negociais, pela resoluc:;ao do Conselho de 

Ministros n° 45-A/80 de 7 de Fevereiro, autorizou-se o investimento 

em regime contractual, do que viria a ficar conhecido por Projecto 

RENAULT. 

A importac:;ao de CKD para veiculos superiores a 2. 0 0 0 Kg 

permaneceu livre, o que explica, a par de uma menor penalizagao 

fiscal, o crescimento espectacular da procura de VC a partir de 

1977. Refere-se na portaria n° 73/77 de 12 de Fevereiro que "nao 

pede o Governo protelar por mais tempo a tomada de decisoes que 

limitem o gasto de divisas com a importagao de CKD para veiculos 

autom6veis". Nos termos do n° 1 da portaria, a importagao de CKD 

destinados a veiculos de passageiros, mistos e de carga, inferiores 

a 2.000 Kg foi contingentada. 

Os contingentes, globalmente fixados em moeda nacional e 

repartidos pelas marcas em fungao das vendas anteriores, podiam ser 

acrescidos em montante igual ao VAN das exportagoes de componentes, 

mediante prova feita junto da Comissao do Sector Autom6vel. 

A portaria n° 446/77 de 20 de Junho alargou a gama de exporta

veis a CKD e CBU e a portaria n° 670/77, clarificando o ambito de 

aplicagao daquela, refere que contingentes adicionais de CKD podiam 

ser obtidos com exportagoes: de produtos fabricados na unidade de 

montagem ou em unidade fabril que resul te da sua reconversao; de 

produtos de outras industrias nacionais destinadas aos 

construtores I exportadores das marc as des veiculcs contingentados, 
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para utiliza~ao nas respectivas fabricas; de acess6rios para 

veiculos autom6veis produzidos por industrias nacionais destinados a 

ser utilizados no fabrico ou comercializados pelos 

construtores/exportadores das respectivas marcas de ve1culos 

contingentados. Era o convite a reconversao das linhas de montagem e 

a promoqao da SCI. 

0 alcance potencial das portarias anteriores foi reforqado com 

a publicaqao das portarias n° 662/77 e n° 712/78, respectivamente 

de 6 e 17 de Dezembro. 0 primeiro diploma condicionava a utilizaqao 

de 20 % des contingentes des CKD estabelecidos, a igual montante de 

exportaqoes em VAN. Contingentes adicionais podiam ser autorizados, 

nos termos ja fixados nas anteriores portarias, per conversao em 

CKD des CBU importaveis ao abrigo do protocolo n° 6, ou como 

contrapartida de investimentos significativos no sector autom6vel. 

o segundo diploma aumentou para 30 % a utilizaqao condicionada dos 

contingentes de CKD. 

No plano das trocas externas sao visiveis os efeitos das medidas 

anteriores: decresceu o peso do defice do sector no defice da 

balanqa comercial e, a partir de 1977, melhorou significativamente a 

taxa de cobertura sectorial (Grafico 5-II.B). No plano industrial, 

contudo, nao conduziram a reconversao das linhas de montagem. Os 

resultados mais visiveis, mas ainda nao significativos, respeitam a 
industria de componentes: cresceu o emprego e o ndmero de estabele

cimentos (Quadro 3-II.B). 

Com capacidade produtiva disponivel, as empresas exportaram 

sobretudo CBU. As expectactivas do fim da contigentaqao nao 

aconselhavam a novas investimentos. De resto, o clima de IDE, 

deteriorado ap6s o 25 de Abril, s6 melhorou ap6s 1978 [56]. 

1.5 - FASE 4 - DECRETO-LEI N° 351/79: REFOR~O DA 

POLITICA DE PROMO~AO DE EXPORTA~OES 

A quatro meses do fim do periodo de vigencia do Protocolo n° 6, 

foi publicado o dec.-lei n° 351/79 de 30 de Agosto, uma nova lei-

quadro para vigorar ate fins de 1985. Ap6s negociaqoes com as 
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autoridades cornunitarias, no quadro rnais vasto das negociaqoes para 

a integrac;ao formal de Portugal na CEE, o firn da protecqao foi 

protelado. 

Este novo enquadramento legal foi uma exigencia do Projecto 

RENAULT e visou o reforge da prornoqao de exportaqoes da industria de 

componentes. Tern tambem caracteristicas de programa de amorteci

mento des efeitos sabre o emprego, decorrentes do inevitAvel fecho 

de algumas unidades de montagem em econornia aberta. 

Nao e rnui to credivel admi tir que a RENAULT investisse ern 

Portugal sern garantias de protecqao transit6ria do mercado. Parte 

substancial da produqao de veiculos destinava-se ao rnercado interne. 

Per outre lade, sem Projecto RENAULT, dificilmente as Comunidades e 

a EFTA acordariam sabre a necessidade de protelar o fim da 

contingentaqao, com o argumento de que era necessaria reestructurar 

a industria autom6vel portuguesa. Quinze anos de protecqao nao 

produzirarn os efei tos que se esperava obter ern cinco. Neste 

sen tide, o projecto RENAULT foi instrumental na consolidaqao da 

politica de promoqao de exportaqao. 

1.5.1- Des Objectives aos Mecanisrnos da Lei. 

No dominic des rnecanismos irnplementados e des objectives 

vis ados, a nova lei-quadro nao divergiu substancialmente da 

legislaqao avulsa que foi publicada na fase anterior, em afronta ao 

preconizado no protocolo n° 6. 0 que nas portarias foi fixado a 

titulo transit6rio e excepcional- contingentes de CKD assumiu 

foros de decreta-lei, validado pelas Comunidades atraves de urn novo 

protocolo. Facilitou-se, contudo, a reconversao das linhas de 

rnontagem. Perrnanecendo Portugal como membra da EFTA, a nova 

legislaqao era extensiva as importaqoes dela provenientes. 

Como instrumento de promoqao de exportaqoes e de reconversao das 

linhas de rnontagem, o diploma anterior acabou com o regime de 

incentives a incorporagao de componentes nos CKD dirigidos a 

procura interna, que caracterizou o dec.-lei 152/72. Pelos CBU 

saidos das linhas de montagem e a colocar no mercado interne, eram 
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devidos direitos iguais aos que seriam pagos se o ve1culo fosse 

importado complete. Destinando-se os ve1culos a exportagao 1 OS 

CKD correspondentes estavam isentos de direitos. 

0 mercado interne deixou, assim, de ser o referencial dinarniza

dor da procura dirigida as industrias complementares. Preservando

se, embora, a ideia de obrigatoriedade das incorporaqoes, os valores 

legalmente estipulados, mais reduzidos do que na lei anterior e 

tendencialmente decrescentes ate serern de 5% no firn de 1985, podiam 

ser cornpensados par exportagoes de VAN correspondente. A t6nica foi 

pasta nos mercados externos, residindo o interesse das ernpresas de 

rnontagem em promover exportaqoes, na exacta rnedida ern que visassern 

aumentar as restritos contingentes legalrnente atribuidos. 

Nos casas de reconversoes que se traduzissern em abandono das 

actividades de montagem, mas contra garantia de preserva9ao dos 

pastes de trabalho, preferencialrnente no rnesrno local, as irnporta96es 

legalmente autorizadas perrnaneceriarn, com conversao dos contingentes 

de CKD em CBU. 

As exportaqoes nao respeitavam obrigatoriamente s6 a produqoes 

das empresas importadoras: CBU, CKD au cornponentes resul tantes de 

investimentos pr6prios em actividades cornplementares. As encornendas 

dirigidas a industria nacional de cornponentes colocadas ern terceiros 

mercados atraves das marcas representadas em Portugal, eram 

consideradas como exporta96es pr6prias. 

No essencial e em substituiqao do protocolo n° 6, o novo 

protocol a [57 J, assinado em 19 de Dezernbro de 1979, ratificou as 

principios e mecanismos subjacente a lei-quadro em apreciaqao. 

Nalguns aspectos, porern, limitou-lhe o alcance. 0 perfodo de 

vigencia foi reduzido de urn ano; as contingentes de CBU (VP e VC) a 

irnportar da CEE foram aumentados; a partir do fim de 1982, a 

percentagem dos contingentes de CKD a importar como contrapartida 

de exportaqoes foi reduzida para 15%; estabeleceram-se rnaximos de 

importagoes adicionais de CKD, decorrentes de novos investimentos na 

industria, ao rnesmo tempo que se definiram condigoes de acesso a 

esta regalia; para evitar os efeitos da desvalorizagao do escudo e 
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da subida de pre~os dos CKD, 

equivalente a 38.000 unidades. 

os contingentes forarn fixados no 

Quanta aos objectives de reconversao, visou-se exclusivarnente o 

dominic dos veiculos de peso inferior a 2.000Kg, ou seja, os VP. 

Para veiculos de peso superior, continuou a exigir-se urna TIN de 

20%, nao cornpensavel par exporta~oes e a irnportaqao de CKD continuou 

livre. Este facto explica, alias, a recuperaqao, entre 1980 e 1982, 

da montagem de vc {Grafico 2-II.B) Algumas ernpresas exportararn VC, 

para irnportar CKD e CBU adicionais de VP. Ern consequencia, o numero 

de estabelecimentos de rnontagern de VC era ainda de 17 ern 1982 

(Anexos 4-II.B e 5-II.B). 

0 dec. -lei n° 487/82 de 28 de Dezembro colocou na mira das 

reconversoes, tambem as unidades de rnontagem de vc. Como contrapar

tida da reconversao, autorizou-se, par rnarca, a importaqao de CBU ern 

numero igual a 85% do rnaior quantitativa anual de veiculos rnontados 

e desalfandegados nos dl times quatro anos. Se a reconversao se 

traduzisse ern investirnentos ·na industria autorn6vel e corn incidencia 

significativa no desenvolvirnento da industria de componentes, na 

cria~ao de postos de trabalho, no desenvolvirnento tecnol6gico do 

sector e no montante das exporta~oes, haveria lugar a irnporta~oes 

adicionais. 

A dais anos do fim da obrigatoriedade da rnontagem de VC e sern 

rnecanismos de penalizaqao de qualquer especie, nao era de esperar 

grande adesao das ernpresas. No final de 1984 apenas duas a 

IMPEREX e GARRIDO & FILHOS - tinha."1l encerrado as suas fabricas 

(Anexos 4-II.B e 5-II.B). 

Algumas empresas, exclusivamente rnontadoras de vc, representavarn 

rnarcas japonesas. Ao abrigo das regras de origem, s6 com elevados 

investimentos na industria de componentes as marcas nip6nicas 

poderiarn ser exportadas como portuguesas para os rnercados cornuni

tarios. Par tal, o concurso das empresas licenciadoras era 

imprescindivel. Os investimentos, a verificarem-se, teriam que ser 

equacionados no contexte mais vasto do acesso das marcas nip6nicas 

aos mercados comunitarios atraves de Portugal. Nada justificava 
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portanto que, tomando apenas como referencia o mercado nacional, as 

marcas japonesa, com IDE ou atraves das empresas licenciadas, 

alt~rassem as suas estrategias relativamente a Portugal. 

1. 5. 2 - Novo Adiamento do Fim Da Protecc;:ao: 0 dec. lei 

n° 405/84 de 31 de Dezernbro 

o refor~o da politica de promoqao de exportagoes coincidiu com 

a crise da industria autom6vel mundial, originada pelo segundo 

cheque petrolifero. 0 contexte internacional, nomeadamente o 

europeu, nao era o melhor para dinamizar a procura externa de 

veiculos e componentes dos paises perifericos. 0 excess a de 

capacidade produtiva dos principais centres de produgao aumentaria 

com a dinarnizac;:ao das importagoes. De resto, na decada de 80, a 

industria autom6vel mundial entrou em fase de desmaturagao, inibindo 

o movimento de deslocalizagao de alguns segmentos de produqao, que 

inspirou a politica sectorial do p6s 25 de Abril. As inovaqoes 

tecnol6gicas ao nivel de produto e de processo, a par das inovaqoes 

organizativas, exigiam uma melhor coordenaqao das interfaces da 

fileira autom6vel. 

No plano interne, sobretudo entre 1982 e 1985, a conjuntura 

econ6mica tambem nao evoluiu de forma muito favoravel. A contracqao 

do nivel de actividade, decorrente das medidas de combate ao defice 

externo e a inflaqao, aumentaram o desemprego e reduziram as 

salaries reais. Apesar disso, ate 1983, as registos e as montagens 

de VP evoluiram favoravelmente, recuperando do movimento contraccio-

nista que se havia gerado entre 1974 e 1979. Os efei tos da 

contracqao do nivel de actividade econ6mica foram particularmente 

not6rios sobre a procura de vc, a partir de 1983 e ate 1986. 

0 fraco dinamismo da procura externa justificou que, ate fins de 

1982, cerca de 90% das vendas de componentes se destinassem ao 

mercado interno, sem contudo, para o conjunto da industria, se ter 

aumentado a TIN (Anexo 6-II.B). Com a contracgao do mercado interno 

e a recuperaqao internacional da industria, os mercados externos 

passaram a absorver uma percentagem crescente da produqao nacional. 

A partir de 1982 e ate 1986, contudo, as vendas totais da industria 
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I Indicadores I 19 79 

Quadro 5-II.B 
Industria de componentes para Autom6veia 

Evolu9ao de Alguns Indicadores 

I 19 80 I 19 81 1982 I 1983 I 1984 
1-------------------- -----------
IVendas(milhoes de S EUA) I I 335.6 I 404.6 473.3 315.9 355.2 

I Indica I I 100 I 121 141 94 106 

I l mercado externo I I 13.7 I 11.6 10. 4 2 8. 6 50.0 
INurn. de Empresas I 210 I I 160 12 0 

I Exportadoras 28 I I 64 
IEmprego(mil trab.) I 14.8 I 16 • 4 I 16.4 I 16. 6 I 16 I 15.2 
I Emprego/Empresas I 70 I I I I 103 I 126 

1985 1986 1987 1988 I 
-I 

381.5 568.2 709.8 8 33.6 I 
114 169 212 248 I 

43. 1 47.1 4 5. 0 54.2 I 
163 I 

75 I 
I 21 21 I 21.5 I 
I I 12 7 I I 

I l __ , ___ l __ l __ l ___ , __ l __ l I ___ , 
Fonte:AFIA 

nacional de peqas e cornponentes estagnararn. 

o prearnbulo do dec.-lei n° 405/84 reflete a argumentaqao 

anterior. Com fundarnento nela, protela-se, rnais urna vez, o fim do 

proteccionisrno, argurnentando-se que a industria de cornponen~es nao 

estava preparada para vigorar em economia aberta. De resto, em 

finais de 1984, ainda permaneciam em laboraqao 17 linhas de 

rnontagem: 6 montando VP e VC, 2 s6 VP e 9 s6 VC (Anexos 4-II. B e 

5-II.B). Era " ... indispensavel alargar o periodo de reestrutura9ao 

de modo a que os efeitos benefices entretanto conseguidos, se nao 

venharn a perder, [ ... ] sej am aumentados ou, pelo me nos, tornados 

irreversiveis .. "[SS]. 

protocolo com a CEEo 

para Dezembro de 1987o 

0 ciclo recome9ou: nova lei-quadro, novo 

0 fim do proteccionismo foi novamente adiado 

A nova legislaqao, num convi te derradeiro a reconversao das 

unidades ineficientes, nao estabeleceu nenhuma rela9ao obrigat6ria 

entre importa96es e rnontagens o Em certas circunstancias, os 

importadores podiam utilizar livremente os contingentes nas 

modalidades CKD ou CBU. Os contingentes de CKD destinados a 

veiculos de peso inferior a 2o000Kg podiam, no todo, caso das 

reconversoes, ou em parte, ser utilizados sob a forma de CBUo 

A importaqao de CKD para veiculos de peso superior a 2 o OOOKg 

permaneceu livre, mas, sern prejuizo dos contingentes de CBU 

autorizados, propOs-se como alternativa nao reversivel, ern case de 

abandono daquela liberdade, a irnporta9ao de CBU em fun9ao do nurnero 

de veiculos desalfandegados nos dais anos imediatarnente anteriores. 
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Independentemente do tipo de ve1culos, contingentes adicionais 

de CKD ou CBU eram autorizados como contrapartida de exporta~oes de 

VAN correspondents. Estas exporta~oes podiam decorrer, naturalmen-

te, de novos investimentos, mas nao se previu explici tamente, ao 

contrario da lei anterior, nenhurna rela9ao entre eles e a obten9ao 

de contingentes adicionais. 

Aos ve1culos rnontados para o mercado interne continuou a exigir

se urna TIN de 10% e 20%, compensavel por exporta9oes, conforms se 

tratasse, respectivamente, de ve1culos de peso inferior ou superior 

a 2.000Kg. 

0 novo protocolo, avalizador do estabelecido nesta lei-quadro, 

fixou ern 39.000, 41.500 e 44.000 os contingentes de C:KD, cuja 

utiliza9ao seria livre em 87%, 90% e 93%, nos anos de 1985, 1986 e 

1987, respectivarnente. 

Do acordo de adesao de Portugal a CEE fazem parte dois 

protocolos relatives ao comercio de veiculos. 0 efeito pratico do 

protocolo n° 18, que regulou, ate 1987, as importa~oes de CBU 

provenientes da CEE, incluindo Espanha, traduziu-se num ligeiro 

aurnento dos CKD fixados no protocolo anterior. 0 protocolo n° 23, 

regula, no essencial, as importaqoes provenientes do Japao, pouco 

divergindo do regime constante do protocolo n° 18, com a excepgao de 

limitar a 12% dos contingentes de CKD, o adicional de importagoes 

a obter por efeito de exporta9oes em VAN correspondents. 

Finda a contingentagao, as marc as europeias passararn a entrar 

li vremente no mercado portugu~s. Quante as marc as originarias de 

terceiros pa1ses, com exclusao dos pa.f.ses preferenciais, as 

restriqoes nao pautais ao comercio permanecem, enquadradas na 

pol1tica comercial comunitaria [59]. As portarias n°6 971-A/87 e 

267/89, respectivamente de 30 Dezembro e 11 de Abril, fixam em pouco 

mais de 10.000 o numero de CBU (VP e VC), a importar. Isto 

significa que, para as marcas nip6nicas, a montagem local de 

ve1culos continua a ser uma forma imprescind.f.vel de acesso ao 

mercado nacional. 
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I 

2- POLITICA DE PROMO~AO DE EXPORTA~OES E EVOLU~AO 

DAS FORMAS DE ENVOLVIMENTO EXTERNO DAS EMPRESAS 

Corn a politica de prornoqao de exportaqoes visaram-se dois 

objectives estruturais: a reconversao das unidades de rnontagern 

ineficientes eo investimento na industria de pet;as e componentes. A 

reconversao podia assumir duas formas: o fecho ou o redimensiona

mento das unidades para competir ern economia aberta. 0 apelo ao · 

investimento nas industrias complernentares foi dirigido tanto a 

capital nacional como a capital estrangeiro. A produqao destas 

industrias destinar-se-ia as unidades de montagem residuais, mas o 

destine principal deveria ser o mercado externo. 

Antes de fazermos o balanqo da politica de promoqao de 

exportaqoes, do ponto de vista do seu impacto sobre a evoluqao das 

formas de envolvirnento externo das empresas, preocuperno-nos com a 

problematica da reconversao das linhas de montagem. 

2.1- RECONVERSAO DAS LINHAS DE MONTAGEM 

A politica de promoqao de importaqoes, pelas razoes ja 

analisadas, conduziu a proliferaqao das unidades de montagem, como 

forma de nao exclusao do mercado portugues, da maioria das rnarcas 

internacionais. A partir de rneados da decada de 70, o espectro de 

liberalizaqao das importaqoes fazia das reconversoes urn imperative 

de um duplo ponto de vista: desemprego sectorial e impacto sobre a 

balanqa comercial. 

A compreensao da resposta das diferentes marcas aos desafios da 

reconversao pressupoe ter presente os estimulos da legislaqao, as 

estrategias das marcas internacionais em relaqao a Portugal e a 

Europa, bern como o memento em que a politica foi implementada. 

Os estimulos foram de dois tipos: os que decorriam da legislaqao 

sectorial e que, no essencial, se podiam traduzir no acrescimo ou 

manutenqao das quotas de mercado, contra iniciativas de reconversao 

por abandono de actividade, ou promo9ao de exporta9oes; os estirnulos 

ao investimento, decorrentes dos sistemas de incentives em vigor, e 

outros que o Estado viesse a conceder ao capital estrangeiro. 
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Se o prirneiro tipo de estirnulos era de natureza cornercial, o 

segundo visava o financiarnento parcial de novos investirnentos, 

geradores de capacidades produtivas eficientes em economia aberta. 

Ha, do ponto de vista das marcas internacionais, entre os dais 

tipos de estirnulos, rela~oes dinamicas que importa equacionar. 

Novas investirnentos ern Portugal eram tanto mais provaveis quanto 

maiores as espectactivas de crescimento do mercado portugu~s. A 

preserva~ao de fortes taxas de penetra~ao no mercado nacional teria 

tanto mais possibilidades de ~xito em economia aberta, quanto mais 

consolidada a irnagern e a posi~ao das marcas no periodo de autarcia

produ~ao local, densidade da rede de distribui~ao e assistencia p6s

venda, etc.. As motiva~oes profundas das FMN para novos 

investirnentos t~rn, por~m, de ser equacionadas no quadro mais vasto 

das suas estrategias competitivas e de especializa~ao produtiva 

espacial, em particular, no polo de segmenta~ao europeu. 

A cria~ao de novas unidades industriais, e a reconversao das 

existentes, no sentido da permanencia no sector autom6vel, deixaria 

de ter o mercado nacional como unico referencial. A estrategia 

cornercial daria lugar a estrat~gia produtiva, ou retroceder-se-ia 

para o primeiro nivel de abastecimento do mercado: as exporta~oes a 

partir das casa-mae ou de filiais irnplantadas na Europa. Em qualquer 

dos casas, o firn da autarcia alteraria as forrnas de envolvimento do 

mercado e da industria portuguesa pelas firmas estrangeiras. 

Quando da publicagao do dec.-lei n° 351/79, nas 19 linhas de 

montagem em actividade, foram montadas 21 marcas de VP e 37 de VC. A 

situa~ao estrutural da industria nao era particularmente diferente 

da verificada a data da publica~ao da segunda lei-quadro. Como 

reagiram as empresas aos estimulos da politica de promo~ao de 

exportagoes? Cornecemos por analisar a dinamica de reconversao das 

unidades de montagem. 

A resposta e triplamente diferenciada. For urn lado, ha que 

distinguir entre filiais de FMN e empresas locais que montavam 

marcas estrangeiras sob licen~a; por outro, entre montagem de VP e 

VC; finalmente, ha que fazer a separagao entre rnarcas europeias ou 
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americanas produzidas na Europa e marcas nip6nicas. 

Continuar a produzir sob licen9a e de forma ineficiente, marcas 

que podiam ser livremente importadas des principais centres de 

produ9ao localizados na Europa, era solu9ao nao conveniente, nem 

para o exportador, nem para o seu representante comercial. Is to 

sugere que a probabilidade de encerramento era maier para as 

unidades licenciadas do que para as filiais. Per outre lade, 

independentemente da natureza internalizada ou externalizada das 

opera96es externas, as hip6teses de fecho eram maiores no case das 

empresas que produziam VP do que no case das que produziam s6 VC. A 

competi9ao neste segmento de mercado e menos feroz, as economias de 

escala mais reduzidas, as tecnicas de montagem mais simplificadas e 

os custos de trans porte, especialmente no dominic dos VC pesados, 

muito mais significativos. Finalmente, continuando a estar 

contingentadas as importa9oes das marcas japonesas, era de esperar 

que a montagem das mesmas continuasse para alem de 1987. 

Nas filiais de FMN que permanecessem, era de esperar que se 

evoluisse para uma maier especializa9ao produtiva, traduzida na 

produ9ao/montagem de urn numero reduzido de modelos. Esta especiali

za9ao deveria respeitar a modelos com tecnologias de produ9ao e de 

produto menos sofisticadas, em particular os de maier penetra9ao no 

mercado local. Razoes de eficiencia sugerem que, finda a contingen

ta9ao, nem toda a produ9ao se destinasse ao mercado interne. 

Em 1988, primeiro ano de acesso nao condicionado ao mercado, das 

marcas produzidas na Europa, com excep9ao da BATISTA RUSSO, 

culminando urn processo lento de abandono de actividades iniciado em 

1980, todas as empresas que montavam VP sob licen9a tinham deixado 

de o fazer (Anexo 4-II.B): ENTREPOSTO COMERCIAL e INDUSTRIAL, IMA, 

MOVAR, MOVAUTO, SALVADOR CAETANO e IMPEREX • A SOMAVE, filial da 

FIAT, foi reconvertida numa unidade de produ9ao de componentes 

electr6nicos e pe9as estampadas de carro9arias; parte das insta

la<soes de Vendas Novas foram cedidas a ARJAL, que produz macacos e 

pedaleiras para autom6veis ( 1]. A FORD pas sou a montar s6 vc 

ligeiros. Como filiais de FMN a montar VP permaneceram a R.ENAULT, a 
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CITROEN e a G.MOTORS. 

0 numero de marcas e modelos montados reduziu para 4 e 20, 

respectivamente, num total de 41 variantes. Nenhum modele da media

alta e da alta gama foi montado. No caso da RENAULT, 63% das 

unidades montadas eram RS em 11 variantes. A G.MOTORS montou wn 

unico modele, de gama media-baixa, o Opel Kadet, num total de 9 

I VP '.t: '.t: I 
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I I 
IB!p::e.;a> I I I ld.l.ini. llhid. I~ I I I I P .Btuto IU'Iid.l~-1 I I I il!!D llhid.IE)p-1 
I IMmas I M:d.lvatia.l c m 3 J~otrt. I ' IM3.l:i::as I M:xl.. 1\I!I:ia.l <l5)Q(q IM:nt.l ' l/omals I M:d. l1t.!!:iai>J.Stat!M:ru:.l ' I 
I 
IRIN.I.Ilr 116'!lul.t I RS I 11 I 9561lll7)28643 I 26 IRimlltjRS I llll U95j 4701 I I I 
l~*ll I !l9 I 5 l11e&tll171 5470 I 3 I I'D:ili: I 17 l26101270:ll 69741 43 I I I 
I I I JU1 I 6 l11e&tll171 5696 I lB I I I I I I I I I 
I I I !U9 I 5 l12371ll1ol 4196 I 76 I I I I I I I I I 
IC!I!m! ICi.t:!:cal I 2 cv1 3 I 602119159 I 95 I I I I I I I I I 
I :u.s:J:OOJA (* 1 I I I I I I I I I I I I I I I I I 
IG~ (*) lctEJ. !Ya::.Etl 9 I 1196/lSsJ 5611 I ~ lctEL j!Qdlt I 6 ll.32SI14SO I i3lll oo llla:lfo:rllmt I 2 5.6/6 1 510 1 
I I I I I I I I Ba:lfo:rll m1 I 2 I 2350 I 19471 I jlt'R I 2 1n.5 1 161 1 
I I I I I I I I I I I I I I IHR I 2 9/10.51 142 I 
I I I I I I I I I I I I I I jPIR I 2 l3 I 144 I 
jsms:IA IMini-M:i<eJ IID I 3 I 99Bj 2051 I 99 JMi.t3b.IIrlXl I 3 I 25101 23551 I I I I I 
I rum I I m> I 1 I 99BJ 262 I I I I I I I I I I I I 
I KID I I I I I I lbi l'llli:sit I 1 I2350135CO I 67331 45 I I I I I 
I J:I.S:I:lm'\ ( * > I I I I I I I !Sierra I 1 I 2630 I 6B73j1oo I I I I I 
I I I I I I I I I I I I I I I I I I 
I~ I I I I I I 1'!!:7fXa liN I 2 12510125201 268:ll J'l!:1ji:Xa Jm I 1 I 6.s I so I 
I QlEIPN) (* 1 I I I I I I I jBJ I 3 I 251o I 20651 oo I lm I 3 j5.5/6.2J S'l8 I I 
I I I I I I I I IIH I 1 I 2550 I SOSBj I jiB I 1 I 5.es I 1a; I 2 I 
I I I I I I I I In!' I 1 I 39:0 I 152ll I jl'U I 1 I 7.5 I 314 1 I 
I I I I I I I I 1m I 2 I 3soo 1 10lll l!!im jED. I 1 I 9.9 I 33 I I 
I I I I I I I I I I I I I I lw I 21 14 I 59 I I 
IMm\llR!lt:A I I I I I I IR!ttatol28:l I 2 I256013Iool 431 IMi.tsb.lcanter I 10 JS.6/6.BJ1329 I 2 I 
I D.mt.('*) I I I I I I IMi.t3b.Juoo I 21 2760 I m1 3 I I Elm I 12 I 9.5126J 356 I I 
I I I I I I I I. lomr I 71 39:0 I 10471 5 I I I I I I I 
IMmJIO I I I I I I jNissan IPic:k-tJPI 7 12550127701 35941 JNiseal lct:st:ar I 1 I 6 I 250 I I 
I I I I I I I I IQt:starj 3 I Js:o I 11751 I I I I I I I 
I I I I I I I JIM!(Sl I ? I ? I260012700J 19011 I I I I I I I 
I I I I I I I 1~($)1504 I 2 l2520/2595j 23641 I I I I I I I 
I I I I I I I I ISOS I 2 12540125601 22251 I I I I I I I 
ls::M>. I I I I I I I I I I I I j\t:ll'ro ls-10 I 31161261 Slj I 
I I I I I I I I I I I I I I IN-10 I 3 I 19126 I :JCS I I 
IU.T.I.C. I I I I I I I I I I I llltlcl jCS.P.'li/ I 1 I 16 I 11 I I 
I I I I I I I I I I I I l!eflar:til 11 a I I I I I 
IKM~R I I I I I I IMmia IB I 1 I 251o I 18:ll I I I I I I I 
I I I I I I I I IE I 2 12660131351 6591 I I I I I I I 
I I I I I I I I IT I 21 39:0 I WI I I I I I I I 
I 1_1_1_1 1_1_1_1 l_l_l_l_l_ u 

Fa!tl!:lGIP (*I- Pil.iais d! EM!; (**)- A p!Itir d! llllBi:B d! 1989, p!SBCll a c:!alJl!imr-ee 111M- lh:llst:tia. d! ~ e ~ am a 
Mmmlli!I IIBit{m tlta ~ lllill:x:it:ati ($)- Mir.e:ti.vas 

variantes. A produ<;ao da CITROEN resumiu-se, tambem, a um unico 

modele, o 2 cv, com 3 variantes. Portugal passou a ser o unico pais 

da Europa onde o 2 cv e montado. A empresa BATISTA RUSSO, depois de 
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ter perdido a representa~ao e a montagern da BMW (alta gama), passou 

a montar o Mini-Make, uma viatura de tecnologia banalizada, 

anteriormernte montada pela IMA. 

Do total das unidades montadas de VP ( 71.088), 52% foram 

exportados: a RENAULT exportou 26.89%, a CITROEN 95%, a G.MOTORS 86% 

e a empresa BAPTISTA RUSSO quase 100%. Pelos seus volumes de 

produ~ao, a RENAULT e a CITROEN foram os principais exportadores. 

No dominic dos vc, os efeitos do processo de reconversoes foram 

menos acentuados. Dez unidades de montagem permanecem em actividade: 

4 sao filiais de FMN - RENAULT,G.MOTORS, FORD e SALVADOR CAETANO -, 

responsaveis por 72.6% das montagens de vc ligeiros e por 46.5% dos 

vc pesados. Cerca de 35% dos VC ligeiros, num total de 60.553 

unidades rnontadas, foram exportados, destinando-se ao mercado 

interne a quase totalidade dos VC pesados- 4.903 unidades montadas 

(Anexo 5-II. B) . 

Cinco das 12 marcas de VC ligeiros e 4 das 7 de VC pesados sao 

japonesas. A MOVAUTO precede a rnontagem, sob licen~a, da rnarca 

NISSAN, cumulativamente com as rnarcas PEUGEOT e UMM. A MOVAR, ap6s o 

encerrarnento da MONVIA, passou a rnontar a marca MAZDA (TOYO KOGYO). 

A MITSUBISEI, depois do fecho da IMPEREX, ' licenciou a METALURGICA 

DUARTE FERRE ITA e a BATISTA RUSSO, para montar os seus veiculos. 

Posteriormente, adquiriu uma participa~ao minoritaria na IAM -

Industria, Autorn6vel e Montagern, nova denornina~ao das actividades da 

Metalurgica Duarte Ferreira no sector autorn6vel. A SALVADOR CAETANO, 

lider no rnercado dos VC, norneadarnente autocarros, preserva a 

representa~ao/montagern das rnarcas TOYOTA e HINO. A TOYOTA MOTOR 

CORPORATION, alem das liga~oes de capital a esta empresa portugue-

sa, tern com ela acordos de coopera~ao tecnol6gica desde 1972. De 

entre os projectos de desenvolvimento conjunto, contam-se a 

produ~ao/exporta~ao de sistemas de escape, veiculos. todo o terrene e 

mini-autocarros de carro~aria portuguesa [2]. 

A SOMA preservou a representa~ao/montagem da VOLVO e a UTIC da 

LEYLAND (autocarros). Terminado o projecto de fornecimento de 

autocarros ao Zaire, a empresa esta emvias de abandonar as 
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actividades de montagem, acentuando outras vertentes de produqao/ 

servigos ligados ao sector: fabric a de radiadores, reparaqao de 

veiculos, distribuiqao de componentes,etc. (3]. 

Acentuando uma tendencia ja visivel ern 1973/74, OS VP das 

rnarcas japonesas deixaram de ser montadas a partir de 1980/81, 

passando a ser a importaqao, num quadro de contingentaqao, a unica 

via de acesso ao mercado portugu~s. 

2.2-POLITICA DE PROMO~!O DE EXPORTA~OES E IDE 

o periodo que se seguiu ao 25 de Abril caracterizou-se par urn 

significative declf.neo das entradas de capital estrangeiro. Entre 

1975/77, as importaqoes medias anuais de IDE situaram-se ern rnenos de 

rnetade das verificadas no periodo 1972/74: aproxirnadarnente 50 

rnilhoes de dolares arnericanos (4]. Mas, ern consequencia do que ROMlO 

considerou ser " ... o assurnir definitivarnente a integraqao rnais 

acelerada da econornia portuguesa na estrategia do capital transna

cional" [ 5], a partir dos finais da decada de 70, o influxo de IDE 

cresceu de forma espetacular. Isto reflete, naturalrnente, a 

iniciativa politica de adesao formal a CEE, bern como a rnelhoria do 

clima de investimento directo estrangeiro apes 1978: rnaior 

estabilidade polf.tica e laboral, promulgaqao de legislaqao tendente 

a aumentar as condiqoes de atractividade e garantias 

estrangeiro. 

ao capital 

0 primeiro C6digo de Investimentos Estrangeiros foi publicado ern 

em 6 de Abril de 1976 (6]. Inspirado par principios pouco liberais, 

foi substituido pelo dec.-lei n° 384/77 de 24 de Agosto, que vigorou 

ate a publica9ao do dec.-lei n° 197-D/86 de 18 de Julho. Este ultimo 

diploma traduz " •.. a necessidade de adequar o normative vigente em 

materia de investimento directo estrangeiro, ao novo ordenamento 

jurf.dico e rnedidas transit6rias... do tratado de adesao" ( 7]. 

0 texto de 1977, complementarrnente corn outros de natureza mais 

regulamentar [8], traduziu, ao nivel dos principios, uma ordem 

jurf.dica rnuito permeavel ao capital estrangeiro. Apesar da 

apreciaqao casuf.stica dos pedidos de autorizaqao de IDE submetidos 
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ao Institute de Investimentos Estrangeiros (IIE)1 a taxa de rejeiqao 

dos pedidos formulados tern sido muito baixa [9]. 

Como princfpios mais relevantes deste c6digo refiram-se, alern do 

da aprecia~ao casufstica 1 os seguintes: - existencia de dois regimes 

de autoriza~ao, o geral e o contratual 1 respeitando este a 

investimentos " ... de especial interesse para a economia portuguesa e 

se ca+:acterizem pela sua dimensao ou por uma rentabilidade 

de longo prazo, [ podendo 1 por is so] benef iciar de incenti vos 

adicionais de ordem f,i.scal e outra, nos termos das respecti vas 

autoriza~oes" [10]; autoriza~ao sempre garantida no caso de pequenos 

aumentos de capital das sociedades ja existentes ou quando o 

investimento se destine a sectores considerados prioritarios para o 

IDE [ll]; nao discrimina~ao, relativamente as empresas portuguesas, 

em materia de direitos e condi~oes, excepc;:ao feita ao 

acesso ao credito interne de media e longo prazo, que 

pode ter algumas restri~oes [12]; grande liberdade de transferencia 

de dividendos, lucros e recursos provenientes da liquida~ao do 

patrim6nio das filiais; avalia~ao e registo dos contratos de 

tranferencia de tecnologia ligados ou nao a opera~oes de IDE. 

o dec.-lei n° 197-D/86 e legisla~ao complementar, traduzindo 

mais urn pas so na atractividade do IDE, substi tui o regime de 

autoriza~ao casufstica pelo sistema gg de~lara~ao previa, no ambito 

Quadro 7-rr .a 
Estrutura Percentual do IDE por 
sectores de Actividade (* *) 

1 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1 

I I 
jAgric.silvic. I 4.4 4.4 5.6 1.3 3.1 1.3 1.7 2.8 3.2 2.1 I 
! e Pescas I I 
IIndustrias Extr. I 0.5 9.6 5.2 9.8 4.3 4.4 10.1 4.4 1.0 1.6 I 
!Industria Transf.l 49.5 48.7 48.4 41.4 38.4 34.6 48.5 31.5 30.7 30.2 I 
lservicros(*J I 45.6 37.3 40.8 47.5 54.2 59.7 39.7 61.3 65.1 66.1 I 
jTotal(mil S EUA) I 64530.1 124529.4 150418.2 122712.8 141934.2 188836.1 248634.0 163777.1 437036.4 959007.1 I 
I Indice I 100.0 193.0 233.1 190.2 220.0 292.6 385.3 253.8 677.3 1486.1 I 
1-------------------------------------------------------------------------------------------------------------l I I Fab, de Prod. Met. e de Maq., Equip., e Mat., Transp. I 
1-------------------------------------------------------------------------------------------------------------l I i do IDE Total I 14.8 20.7 23.9 26.8 12.8 18.9 6.7 6.2 6.6 8.3 I 
I Indice I 100.0 268.9 375.5 343.6 189.3 372.2 173.5 106.1 300.8 827.5 I 
I I I 
Fonte:r.r.E. (*)-Inclui electricididade, gas , abastecimento de agua, construc;ees e obras publicas 

(* *)- Autorizado 

440 



do qual, " ... a entidade competente se limitar~ a admi tir, pelo 

sil~ncio, a licitude dos projectos de investimento que lhe forern 

submetidos" [13], salvo nos casas de IDE submetidos ao regime 

contratual, regulado por diploma proprio [13-a]. 

Mais recentemente, e querendo com isso dar-se uma imagem publica 

de menor burocratiza~ao nos trami tes legais dos contratos de 

investimento, o IIE cessou actividades, tendo sido transferidas para 

o ICEP algumas das suas atribui~oes. 

Reflectindo o movimento estrutural de terciariza9ao das 

economias e de evolu~ao dos fl uxos internacionais de capital 

privado, a partir de 1982, o peso dos influxes de IDE no sectores de 

servi~os suplantou o do IDE de tipo industrial. Em consequ~ncia da 

polftica de promo~ao de exporta~oes, entre 1980 e 1982, 20 a 27% do 

total IDE dirigiu-se para o sector de fabrico de produtos metalicos, 

maquinas, equipamento e material de transporte, que cresceu rnais do 

que o con junto do IDE. Refira-se que o fabrico de pe~as e 

acess6rios para vefculos integra a lista das industrias considera

das prioritarias na orienta~ao do IDE [14]. 

Em finais de 1988, encontravarn-se registadas no IIE 45 empresas 

com capital estrangeiro, com actividades industriais e/ou cornerciais 

relacionadas como sector autom6vel (Anexo 9-II.B). Menos de 50% dos 

registos respeitam a empresas que se localizaram em Portugal ainda 

na primeira fase da poli.tica de substi tui~ao de importa~oes ou em 

perfodo anterior: comercializa~ao de vefculos, produgao de pneus e 

camaras de ar, baterias e outros componentes, montagem de vefculos. 

De realgar a fraca presen9a de empresas com capital estrangeiro na 

produ9ao de pe9as e componentes propriamente ditas, antes de meados 

da decada de 70. A grande maioria destas , com efeito, implantou-se 

a partir de 1979, o que, concomitantemente com a cria9ao de ernpresas 

de capital exclusivamente nacional originou a realiza9ao, ate 1984, 

de mais de 50 contratos de transferencia de tecnologia [15]. 

Reflectindo o sentido europeu da integra9ao da industria 

autom6vel portuguesa, s6 10 empresas tern capital nao europeu, das 

quais 6 sao filiais de firmas americanas e 3 possuem capital 
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Quadro 9-II.a 
Empresas Registadas no 

Instituto de Investimentos Eatrangeiros 
em 30.9.1988 

I \ de capital Estrangeiro I I 
I capital --------1 Total! Registo 
I Social ate de I de I I Recente 
I ( 1. ooo ct) 50\ SO\ a 100\ I 100\ I I ( *) 
I --------
I ate so 15 7 

I de 50 a 100 3 3 
I de 100 a 200 1 2 8 

I de 200 a 300 2 9 
I de 300 a 400 3 4 
I mais de 400 2 2 6 4 
1--
I Total I 13 I 18 I 14 I 45 I 22 
I '-' I '--' Fonte: Anexo 9.II-B~ (*)-Ap6s 1979 inclusive 

japon~s. Tomando como indicador dimensional o capital social das 

empresas [16], 15 situam-se no escalao inferior a 50.000 cantos e 21 

entre os 100.000 e os 400 •. 000 cantos. 56 6 tern um capital social 

superior a este valor. 

Dos investimentos recentes, 9 fizeram-se em regime contratual. 

Todos eles foram realizados par ernpresas com capital social 

maioritariamente estrangeiro (4 a 100%) e superior a 100.000 cantos. 

Relativarnente a estes, que sao os rnais importantes e estruturantes 

de entre a conjunto des investirnentos recentes, analisernos de perto 

os terrnos des contratos que as regulam (Anexos 10-a-II.B, 10-b-II.B 

e 10-c-II. B} . 

Refira-se, previamente, que os construtores de ve.l.culos sao 

protagonistas directos de 6 daqueles contratos: G.MOTORS (1}, 

FORD(2}, RENAULT(2) e FIAT(l}. Os restantes, nao sendo directamente 

protagonizados par estas FMN, sao-no indirectamente. Trata-se de 

investimentos induzidos pelos construtores, que arrastaram consigo 

as empresas fornecedoras ou subcontratadas des paises de origem, ou 

de outros paises onde estao implantadas. Excep9ao fei ta aos 

investimentos realizados par FMN lideres da industria de componentes 

(UNITED TECHNOLOGIES AUTOMOTIVE, SIEMENS, BENDIX, SOLEX, SIMENS, 

GM/INLAN, TUDOR, par ex.), os outros sao de montantes bastante rnais 

reduzidos. 

Uma aprecia<;:ao de conjunto sabre os investimentos em regime 
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contratual permite reter as seguintes caracteristicas: parte 

significativa das produc;oes destinam-se ao mercado externo; o VAN 

das mesmas e relativamente elevado; de uma maneira geral, os 

investimentos beneficiaram de incentives, reconhecidos nos contratos 

como determinantes mui to import antes para a sua realizac;ao: 

incentives fiscais; financeiros; subsidies per criac;ao/manutenc;ao de 

emprego; importac;ao dos contingentes de CKD/CBU previstos nas leis 

quadro do sector e adicionais no caso de exportac;oes; acesso ao 

credito interne de curta, medic e longo prazo, para financiamento de 

parte do investimento ern capital fixe e circulante. 

No case do projecto RENAULT, previram-se mesmo compensac;oes por 

perdas cambiais no servic;o da divida externa do projecto, se as 

variac;oes da taxa de cambia fossem superiores as variac;oes da 

inflac;ao relativa entre Portugal e a Franc;a; tambem haveria lugar a 

compensac;oes se, por efeito de medidas de politica interna 

geradoras de contracc;oes do mercado autom6vel, resultasse incurnpri-

mente des objectives de vendas definidos no contra to. ' E urn case 

tipico de contrato em que a empresa procurou garantir o sucesso do 

investimento, nao s6 pela via des incentives fiscais e financeiros, 

mas tambem pela contratualizac;ao de algumas variaveis do seu 

"environement". 

Sendo o Estado parte contratante, todos os diferendos resultan

tes da interpretac;ao, aplicac;ao, preenchimento de lacunas dos 

contratos, ou da verificac;ao de situac;oes de forc;a maier - como par 

exemplo o estado de guerra, as rebelioes ou matins, catastrofes, 

inundac;oes, terramotos, cortes de comunicac;ao, conflitos laborais -

que impec;am, temporaria au definitivarnente, o cumprimento dos 

contratos, sao resolvidos pelos mecanismos de arbitragem nacional ou 

internacional neles previstos, com renuncia explicita do Estado ao 

recurso a tribunais portugueses. 

Os investirnentos ern regime contratual tipificarn situac;oes em que 

as FMN negoceiam em pe de igualdade com as autoridades publicas des 

paises de acolhimento. A forc;a negocial das partes e determinante na 

configuraqao definitiva dos contratos. Os "apports" directos 

(tecnologia, divisas, etc.) e indirectos (integraqao de VAN, 
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econornias externas, etc.) dos investimentos reforgarn o poder 

negocial das FMN, encenado, frequentemente, num quadro de 

alternativas locacionais rnultiplas, ern que as FMN poem os Estados ern 

competigao uns com os outros na oferta de facilidades e garantias. 

Muitas vezes, os incentives concedidos sao superiores aos que seriam 

necessaries para induzir os investimentos [17]. 

Quanta mais desfavoravel a situa<;:ao conjuntural dos paf.ses de 

acolhirnento, maier a tentaqao dos poderes pCblicos para premiar os 

investidores estrangeiros. A dimensao do mercado e a existencia de 

firmas nacionais que possam responder a certos objectives de 

polf.tica jogam a favor do poder negocial dos Estados. Num mercado de 

dimensao reduzida, e menos provavel que os Estados consigarn p6r os 

investidores ern concorrencia uns com os outros, mesrno que os 

investirnentos sejam prioritariamente do tipo ~export-oriented" 

[ 18] . 

A renuncia ao rnanuseamento de alguns instrurnentos de politica, 

ou rnesmo a perda de certas dimensoes da soberania, podern verificar

se quando o poder negocial pende favoravelrnente para o lado das FMN. 

Isto e rnais provavel se as filiais ~atelier~ estao integradas na 

rede das FMN, sobretudo se se trata de industrias globais. Nestes 

casas, as negociaqoes sao conduzidas a niveis hierarquicos de 

decisao supranacional. A experiencia negocial das FMN e em si rnesma 

urn trunfo negocial (19]. 

0 fraco grau de adesao das marcas internacionais ao convite do 

governo portugu~s para se instalarem em Portugal reflecte, por um 

lado, a situaqao de instabilidade politica, econ6mica e social do 

pais, a reduzida dimensao do mercado e as espectativas do fim da 

contingentaqao, por outre, o rescaldo da crise da industria, na 

sequencia do prirneiro cheque petrolifero. A decisao definitiva da 

RENAULT s6 foi tornada ern 1979, ano de recuperaqao da produqao mundial 

para niveis superiores aos de 1973. 

As negocia<;:oes iniciadas corn a FORD ern 1979, num quadro de 

quatro localizaqoes provaveis (Portugal, Austria, Espanha e Franqa), 

para a construqao de uma unidade de montagem com capacidade de 
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220.000 veiculos- TIN de 10% e motor japon~s- em grande parte 

exportaveis para os EUA, e para o financiamento da qual se "exigia" 

ao Estado portugu~s cerca de 1/3 a titulo de subsidies e a 

utiliza~ao temporaria do "lay-off", acabaram por ser goradas em fins 

de 1982. As espectactivas de evoluc;ao do mercado mundial [ 20], na 

sequ~ncia do segundo cheque petrolifero, nao aconselharam o 

investimento. Este acabou por realizar-se no Mexico em 1985. 

Concomitantemente, 

principios da de 8 0, 

a Espanha, ao longo da decada de 70 e 

pOs igualmente em pratica urn conjunto de 

medidas de reconversao sectorial, envolvendo nele muitos dos grande 

produtores europeus e americanos localizados na Europa. Esta coinci

d~ncia, face as espectativas de adesao dos dois paises Ibericos a 
CEE e dada a maior importancia do mercado espanhol, tornou menos 

atraentes os investimentos em Portugal. 

0 projecto RENAULT resul tou sobretudo da disputa de lideranc;a 

entre o grupo PSA e a RNUR, nao s6 em Franqa mas t~~em na Europa, 

no quadro de uma estrategia assente em quatro eixos: a Europa como 

base de desenvolvimento da empresa; uma viatura nova por ano; a 

criaqao de uma fabrica por ano; urna nova fronteira geografica por 

ano ( 21]. 

A preferencia do governo portugu~s pelo projecto RENAULT, do 

qual o Institute de Participaqoes do Estado veio a tornar-se 

accionista minoritario, deveu-se basicamente a configurac;ao 

industrial das propostas. 0 grupo PSA propunha-se montar 200.00 CKD 

destinados a exportac;ao, corn fraco recurso a industria nacional de 

componentes; a proposta da RENAULT visava prop6sitos mais industria

lizantes. 0 seu merito reside menos na unidade de rnontagern - 80.000 

veiculos/ano - do que nas produqoes mecanicas que integra: 220.000 

motores, 80.000 caixas de velocidade, 80.000 "trains" e bornbas de 

agua. Sirnultanearnente, involve o investirnento nurna unidade de 

fundiqao (projecto EUROFER/FUNFRAP), necessaria a produqao daqueles 

subsistemas. 

0 investimento da BENDIX- produqao de 4. 000 travoes/dia- foi 

igualmente arrastado pelo projecto RENAULT, em apoio ao cumprimento 
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de um objective contratual: o equilibria da balanga cambial do 

project a. Este obj ecti vo obrigava, igualrnente, ao recurs a a 
subcontratagao das ernpresas nacionais. 

Perante os prop6si tos da RENAULT, quais as contrapartidas do 

Estado portugu~s? No dominic fiscal e aplicaveis aos 3 projectos -

RENAULT PORTUGUESA, FUNFRAP e BENDIX -, as seguintes isengoes (Anexo 

10-a-II.B): -isengao de sisa; contribuigao industrial, impasto 

complementar, impasto de comercio e industria e seus adicionais: 

isengao par 10 anos e redugao de 50% par rnais 5. No case da FUNFRAP 

s6 9 anos de isengao; reintegragoes e amortizagoes: dedugao a 
materia colectavel ern contribuigao industrial, do total des valores 

do investimento em bens de equipamento. Aceleragao para o dobra 

durante 12 anos no case da FUNFRAP; consideragao da totalidade des 

custos suportados com a formaqao e aperfeiqoamento do pessoal, para 

efeitos de apuramento da materia colectavel sujeita a contribuigao 

industrial; impasto de Mais Valias (resultantes de concentraqoes e 

de aumentos de capital): isenqao; impastos de capitais e 

complementar: isengao relativamente aos juros de emprestimos 

titulados par obrigagoes. No case da FUNFRAP, relativamente ao 

impasto complementar, prev~-se a seguinte isenqao adicional: 

deduqao de 20% do rnontante subscrito de acqoes, quotas e partes 

sociais ate 50% do rendimento global liquido; direitos aduaneiros 

sabre bens de equipamentos importados: isenqao. 

No dominic financeiro, para alem do acesso ao credito interne 

de curta, medic e longo prazo, concederam-se isengoes temporarias 

(so RENAULT PORTUGUESA) e/ou bonificaqoes significativas das taxas 

de jura. Atribui-se urn subsidio a exploraqao (BENDIX), durante 5 

anos, nos termos do artigo 5° do dec.-lei n° 194/80 de 19 de Junho 

(SIII). 

Nos contratos anteriores preveern-se, ainda, subsidies a fundo 

perdido para formagao profissional- 4 7 3 mil cantos para a RENAULT 

PORTUGUESA- ou a titulo de criaqao/manutenqao de emprego: 14 vezes o 

subs idio men sal de desemprego em vigor ( FUNFRAP e BENDIX} • Este 

subsidio era reembolsavel no case da BENDIX. 
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No plano industrial, os restantes investimentos em regime 

contratual realizados por outros construtores (INLAN/G.MOTORS 1 FORD 

e FIAT) configuram-se com objectives menos estruturantes(Anexos 10-

b-II.B e 10-c-II.B). A INLAN, uma filial com capital controlado a 

100% pela divisao INLAN da G.MOTORS 1 criada em 1980 em Ponte de 

Sor, produz volantes, juntas de veda<;:ao, cintas de travoes 1 tubes 

electricos, suspensoes e apoios para motores e caixas de velocidade. 

Pel a dimensao das series de produ<;:ao 1 cerca de 90% das vendas 

destinam-se as mais divers as filiais da G .MOTORS 1 confinnando a 

natureza global e a profunda DIPP operada por esta FMN: ADAMS OPEL, 

na RFA, GM-Austria, VAUXALL no Reine Unido 1 HOLDEN's-Australia 1 GM 

CONTINENTAL na Belgica, DELCO MORAINE, CADILLAC e PONTIAC nos EUA, 

GM-Canada e DAEWWOO MOTORS Co, na Coreia do Sul~ As materias primas 

e outras partes integraveis nestas componentes prov~m da Europa, 

Canada e Malasia [22]. 

Em 1981, em regime geral, a G.MOTORS criou mais uma filial com 

controlo a 100% do capital, com instala<;:oes no Linh6 e Castelo 

Branco(a CABLESA), que produz cablagens com destine a GM-Espanha e a 

RFA, principal fonte de abastecimento das materias primas e produtos 

intermedios utilizados [23]. As principals determinantes destes 

investimentos parecem ser de dois tipos: obtenqao de contingentes 

adicionais e subsidies do Estado. 

A reconversao da SOMAVE e sua fusao, por incorporaqao na FIAT 

AUTO PORTUGUESA, marcou o fim da montagem da marcas italianas no 

pais. Esta decisao (1986) e quase simultanea com a cedencia da sua 

participa<;:ao na SEAT a VOLKSWAGEM ( 1984) 1 visando uma maier 

concentraqao e modernizaqao das actividades em Italia. Para alem do 

aces so ao credi to interne para financiar 15% do investimento em 

capital fixo e 100% da componente interna dos equipamentos e do 

fundo de maneio, este projecto foi contemplado ainda com os 

seguintes incentives: pagamento dos salaries durante o periodo de 

reconversao; apoio as acqoes de formaqao profissional previstas no 

contrato; isenqao de sisa, de impasto de mais valia e de selo 

resul tantes de concentraqoes e aumentos de capital; aceleraqao para , I 
o dobro das taxas legals previstas para operaqoes de amortizaqao e 
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reintegra<;ao; dedu~ao a materia colectavel dos exercicios de 

1986/7/8, de 60% do valor de aquisiqao do investimento em capital 

fixo; importaqao de contingentes adicionais compensados por 

exportagoes, e manutengao dos contingentes fixados nos termos da 

lei, ate finais de 1987. Nas novas instalaqoes passaram a produzir

se estampados, con juntos em chapa e cabos electricos destinados a 
Italia e que em 1987 atingiram o valor de cerca de 2.5 milhoes de 

contos [24]. 

0 outre investimento em regime contratual foi realizado pela 

YASAKI SALTANO, uma empresa com 60% de capital japon~s. A produqao 

de cablagens electricas destina-se em cerca de 95% aos mercados 

externos. Os efeitos contratuais esperados do investimento traduzem

se na criagao de 2. 300 a 3. 000 postos de trabalho e nurn saldo 

cambial acumulado de 4 milhoes de cantos durante o periodo de 

vig~ncia do contrato (ate 1997). 

A expansao e modernizagao da linha de montagem da FORD em 

Vendas Novas {capacidade de produgao de 8.500 VC/ano) fez-se contra 

a atribuiqao de urn subsidio a fundo perdido de 245 mil cantos, num 

investimento de cerca de 850 mil, alem da manutenqao/atribui~ao de 

contingentes adicionais. Recentemente ( 1989), e apes conversaqoes 

desenvolvidas em varias frentes (Portugal, Irlanda,Espanha), a FORD 

decidiu-se par urn investimento, em Portugal, de cerca de 22.3 

milhoes de cantos, destinado a produqao de radios e amplificadores 

de sam para automoveis. Nos termos do contrato de investimento, sao 

os seguintes os objectives a atingir: criagao de 1. 700 pastas de 

trabalho e respectiva formagao profissional; os produtos devem 

atingir urn nivel de VAN de 4 0% obtengao de um saldo cambial 

superior a 35 milhoes de cantos entre 1992-95. 

Como contrapartidas, o Estado portugues, no ambito do programa 

SIBR (Sistema de Incentives de Base Regional), concede urn subsidio 

a fundo perdido de 9.2 rnilhoes de cantos, e participa, atraves dos 

recursos do Fundo Social Europeu afectos a Portugal, num rnontante 

minima de 65% e maximo de 90%, das despesas elegiveis do programa de '. formagao previsto no contrato de investirnento e a definir conjunta-
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mente corn o Institute de Ernprego e Formaqao Profissional. Tratando

se de urn projecto de capital-intentivo, os subsidies atribuidos 

forarn, certamente, determinantes neste investimento. 

Reflectindo, porventura, 

portuguesas na politica de 

anteriores projectos de 

uma nova orientaqao das Autoridades 

incentives ao IDE, ao contrario dos 

investirnentos realizados em regime 

contratual, nao se previu, neste projecto, a concessao de subsidies 

de base fiscal, excepqao feita a redugao para 4% do impasto de sisa 

devido pela aguisiqao do terreno e a isengao do impasto de selo 

sabre o capital social ( 1%) da filial. Se considerarmos que a 

obrigagao contratual de transferencia de divisas a afectar ao 

projecto, norneadamente para efeitos de constituigao do capital 

social da filial, e de cerca de 25% do investimento, facil e 
concluir que o financiarnento do projecto se fez ern cerca de 75% corn 

recursos nacionais, dos quais cerca de 65% sao subsidies a fundo 

perdido e o restante credito interne. 

2.3 - SUBCONTRATA~AO INTERNACIONAL 

A natureza industrializante da industria autom6vel rnanifesta-se, 

norneadamente, pelas relaqoes de subcontratagao que promove. Este e, 

alias, urn dos atractivos principais das politicas de substituiqao de 

irnportaqoes centradas nesta indust~ia. A prornogao daquelas relaqoes 

e a rnanifestagao pratica da imposiqao de TIN nos veiculos montados 

localmente. Trata-se de relaqoes de subcontratagao "incitadas" pelos 

governos locais. 

Nos mercados protegidos, a subcontratagao faz apelo sobretudo a 

empresas domesticas. Sao conhecidas, na industria automovel, as 

inefici~ncias geradas par estas politicas. Manifestando-se de forma 

mais evidente nas unidades de rnontagem, estas ineficiencias sao, 

naturalmente, extensivas as produgoes si tuadas a montante: 

reduzidas series de produgao, fraca qualidade, incumprimento de 

prazos de entrega, pregos elevados, etc •. A experi~ncia portuguesa 

nao e excepgao [25]. 

' .. 
A evolugao para politicas de promogao de exportaqoes visa 
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submeter as produgoes locais as normas internacionais da concorr~n-

cia, forgando a urna evolugao das relaqoes de subcontratagao 

desenvolvidas em autarcia. A irnposigao de prograrnas de exportac;ao 

aos grandes construtores e urn dos vectores basicos deste tipo de 

pol1ticas. As rnarcas internacionais, contra a perrnan~ncia no rnercado 

ou por econornia de custos, frequenternente artificializados por 

subsidies e incentives, sao os principais agentes de transforrnac;ao 

das relagoes de subcontratagao: dao assist~ncia tecnica, homologarn 

produtos, prornovern a procura e garantern rnercados as ernpresas locais, 

incentivam os seus fornecedores tradicionais a investirern ern 

terceiros rnercados, etc .. 

A pol1tica de prornoc;ao de exportagoes irnplernentada ern Portugal, 

nao obstante cerca de 2/3 das exportagoes continuarem a ser 

ve1culos, visava, sobretudo, a dinarnizagao das exporta9ao de pegas 

0.8 

0.6 

0.2 

Graf ico 6- I I. 8 
Exporta~oes Portuguesas 

das Rubricas ctci-781,2,3,4 

79 80 81 82 83 84 85 86 87 

Fonte:INE-Est.C.Extreno 

e componentes (Anexos 11-II.B e 12-II.B). 

ctci-784 
ctci-782e3 

Ate que ponto este 

objective foi alcangado? Na resposta a esta questao, alem de uma 

apreciagao quantitativa do fen6meno da subcontratagao que lhe esta 

subjacente, preocupar-nos-emos, tambem, com os aspectos qualitativos 

desta nova forma de integrac:rao da industria autorn6vel na rede das 

FMN do sector. Ern particular, analisarernos o grau de ader~ncia a 
industria autorn6vel e a realidade portuguesa, das tipologias de 

subcontrata9ao internacional referenciadas no Ponto I. C-2. 2. 
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As estatisticas industriais registavam, em 1975, 33 empresas/es

tabelecimentos, cuja actividade principal era a produ~ao de peqas e 

acess6rios para veiculos. Em 1986, ultimo ana para o qual dispornos 

de estatisticas disponiveis, aquele numero era de 60. Ao acrescimo 

do numero de unidades produtivas, acrescente-se o aurnento regular 

da sua dimensao, traduzido na evolugao do emprego media. Tomando 

como medida de integragao vertical media das acti vidades o racio 

VAB/VBP, a partir de 1980, a produ9ao fez-se com recurso crescente a 

produgoes intermedias, fornecidas par terceiras empresas, nacionais 

au estrangeiras (Quadro 3-II.B). 

Alem destas empresas, mais existem que, classificadas noutras 

actividades, vendem parte das suas produ9oes a industria autom6vel. 

Para 1979 a AFIA recenseou 210 ernpresas que, independenternente da 

sua actividade principal, produziam materiais, pe~as e componentes. 

Isto significa que a grande maioria das empresas que forneciarn as 

linhas de montagem na fase de substitui~ao de importa~oes, o fazia a 

titulo de actividade secundaria, com reflexes na sua capacidade 

competitiva. De resto, naquele ana, apenas 28 ernpresas colocararn os 

seus produtos no estrangeiro. Os valores das exportaqoes foram, 

porem, irris6rios (Quadro 5-II.B). 

Em consonancia com as estatisticas industriais, as dados da AFIA 

reflectem, igualrnente, urn aumento dimensional media, tornando o 

emprego como indicador de dimensao ( s6 na produqao de materiais, 

peqas e componentes). A considera9ao sirnultanea das duas fontes de 

informaqao, sugere que as empresas sectorialmente menos especiali

zadas deixaram de fornecer a industria autorn6vel. A este movimento 

de maier especializagao nao sao alheias as exigencias - dos 

construtores na selecc;:ao dos seus fornecedores, urna concorrencia 

acrescida rnotivada pela presenqa de firmas estrangeiras, e o destine 

das produgoes. 

Se, ate 1983, o mercado interne absorveu rnais de 80% da 

produqao, a partir dai deu-se urn grande incremento absolute e 

relative das vendas nos mercados externos. Tenha-se pt·esente que, a 

partir de 1983, a industria autom6vel ja havia digerido as efeitos 
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do segundo choque petrolifero e as TIN impostas a montagem local de 

veiculos eram cada vez menos exigentes. Em 1987, a AFIA recenceou 

75 empresas exportadoras. 

A partir de uma amostra de 64 empresas, aprofundemos a 

caracteriza~ao da industria de pe~as e componentes e tipifiquemos 

as formas de subcontrata~ao nela existentes. Da leitura do Qua

dro 9-II.B, ressaltam os seguintes aspectos: -em termos de emprego 

total, mas sobretudo de factura~ao a industria autom6vel, as 

OJadro 9-II.B 
ca.racteri~ de uma l\n'Ost.J:a de 6 4 El\T@tesas 

da IrxlUruia de eatq::onent:es 

I Capital Est:rang. I K = 100% I SO% < K < 100% I 0%<K<SO% K•O% !Tot I 
I .. I I I I 
I Irxli.cadores lA I B I c IO IE I F lA I B I c I 0 IE I F lA I B I c I 0 IE I F lA I B I c I 0 IE I F I 
I I 
I ~Total 2 I 2 I I I I 2 I 1 I 2 I s I I I 2 I 1 I I 3 I I I 18 I 20 I 2 I 4 I I 54 I 
I P.C~/P.Total. I 1 I I I 3 I I 1 I 1 I 2 I s I I I 1 I 2 I 1 I 2 I I I 9 I 10 I 1 I 18 I I 64 I 
I Fa~ Autan.l 1 I 1 I I 1 I 1 I I 2 I I 1 I 3 I 4 I I 2 I 2 I 1 I I 1 I 11 I 11 I s I 2 I 2 I I 64 I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

E!lt Portugal I 1 I 1 I 1 I I I 2 I I 1 I 2 I 1 I 3 I I 4 I I 1 I I 1 I 22 I 14 I 3 I 1 I 1 I I 59 I 
L./obntagan I 1 I 1 I 1 I I I 1 I I 1 I 2 I 1 I 3 I I 3 I I 1 I I 1 I 10 I 8 I 3 I 1 I 1 I I 39 I 
F .Cat;J. I I I I I I I I I I I I I 3 I I I I I 9 I s I 1 I I I I 18 I 
t'erc.SUb. I i 1 I I I I 2 I I 1 I 2 I 1 I 2 I I 1 I I 1 I I 1 I 14 I 8 I 1 I 1 I I I 36 I 

no EstangeiJ:c I 3 I I I I 1 I 1 I 2 I 1 I 3 I 1 I 2 I 1 I 4 I I I 1 I I 1s I a I 3 I 2 I I I 49 I 
Const..'"Utores I 2 I I I I 1 I 1 I 2 I 1 I 2 I 1 I 2 I I 3 I I I I I 1 I 4 I 2 I 2 I I I 3o I 
F .Cat;~. I I I I I I 1 I 2 I 1 I I I 1 I 1 I 3 I I I I I 3 I 3 I I I I I 15 ! 
t'erc.SUb. I 1 I I I I I I 1 I 1 I I 2 I I I I 2 I I I 1 I I 1 I 5 I 2 I I I I 22 I 

l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l 
Fonte: Tratanento do autor a partir de dc:x:tlll"BiltOS internes c:ed.idos pela AFIA 

~o: A< 100 P .canp/P. Total : A < 25% F~IA < 1000 mil contos E [ 2000 - SOOO [ 
B [ 100 a 300 [ (especializ~) B [ 25% ..; SO% [ B [ 100 - 500 [ F > SOOO mil CO!Jt:os 

C[300a500[ c [ 50% - 100% ( C[S00-1000[ 
0 > 500 0 .. 100 % D [ 1000 - 2000 [ 

empresas com capital estrangeiro situam-se em escaloes dimensionais 

superiores aos das empresas com capital exclusivamente nacional; 

nao existe uma rela~ao clara entre a dimensao e o nivel 

de participa~ao do capital estrangeiro, contudo, ha mais 

empresas de dimensao igual au superior a D no subconjunto 

das que possuem capital estrangeiro; as empresas com capital 

exclusivamente nacional sao menos especializadas do que aquelas em 

que ha participa~ao estrangeira. Das 20 empresas com capital 

estrangeiro, 11 dedicam-se exclusivamente a produgao de pec;as e 

componentes. 

exclusivamente 

No subconjunto 

nacional ( 4 4) ' 

das 

19 

empresas com capital 

facturam menos de 50% 

a industria autom6vel; cerca de 77% das empresas da amostra 

desenvolvem actividades exportadoras. Todas as empresas com capital 
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estrangeiro export am. E na classe das ernpresas corn 

capital estrangeiro superior a SO%, mas inferior a 100%, 

que se situarn as que mais facturam no estrangeiro; ern Portugal, as 

linhas de montagern e, no estrangeiro, os grandes construtores sao, 

respectivarnente, o mercado de 39 e 30 empresas. No mercado interne, 

das 18 empresas que t~m outras empresas produtoras de subsistemas 

pe9as e componentes como clientes, 15 possuern capital exclusivarnente 

nacional. o mercado de substituigao e o segundo maier rnercado, tanto 

para ernpresas com capital estrangeiro, como para as que t@m 

unicamente capital nacional; no estrangeiro, enquanto as empresas 

s6 com capital nacional t@m no mercado de substitui9ao o segundo 

maier numero de clientes, as empresas com capital estrangeiro 

vendem mais a outras empresas de pegas e cornponentes do que no 

mercado de substitui9ao. 

Q2dro l.C-U.B 
'lip:a da ~ Irt.e!:n:cia'al m !rdistti.a 

~eml'tll:t1l;al. 

I :El!p!:e;as Filial c2 R-N ~ Uili.n!daal 

1------------------------------------------------------------------~ 
I J:a;tjro da a::nst:nlt:o!: c2 veicuk:s Fabi:icante c2 &t:ai.steras I a:m Cll!;lital ~ I a:m ~ eclllsi.vaTerrt I 
I ~ !B;2S e a:np:rares I ([llttic.!l..ate) I !Bci.aB1. I 
1----------------------------------------------------------------~ 
I I Mid'Blst-'£i;:o c I~ c I ~ c I 
I M I I Liiin da nttta:;em E'erlts:lnial e H3Iwt-'£i;:o 3 I Mi.c!la!Et~ B I Mi..c:.tlaJS:-'l:i!;a B I 
I e n I E'erlts:lnial e llmllt~ 3 I lm'"Jtmi.eJ e !ftlt-'£i;:o 3 I I 
I r t I 
I c e I 
I a r I 
I d n I 
I o o I 
Is s I 
I I 
I I 

MidBlet..JJ:i;cc l~c I ~c I 
E'erlts:lnial e Rlreut-'rip:l 3 I EStt:h:mi.el e l!!lnalt.JJ:ip:l 3 I B:rtloitiS1 e Rlreut.JJ:ip:l 3 I 

I Mi.c!la!Et.JJ:ip:l c I Mi..c:.tlalS:-'l:i!;a c I 

1--~------------------------------------------------------------~ 
I 
I 
I I 
I ME I 
I e xI 
I r t I 
I c e I 
I a r I 
I d n I 
I o o I 
Is s I 
I I 
I I 

I Mid'Blst.JJ:ip:l 0 I MidBlet.JJ:ip:l 0 I ~ 'llp:l B 

a:nst:tuta:es ds! \eimlcs I ll:!rb:l!lia1 e l!!lnalt-'Iip:l 2B I ~ B I MidUt-'Iip:l A 
I I Mi.cta!st-'Iip:l A I 
I I Em:t. e l!!lnalt.Jlip::s 2A e 2a I 

~ c!s! SJbristsres I 
PQS e UJI(llaie:l I 

I 
I 

Midalet~ 0 I ~ 'llp:l B 

~ I Mi.c:.mlB:~A 
Mi.cta!st-'1:i.j;D A I 
E2rt. e lilnalt-'£i;:os 2A e 2B I 

Fcr.te: Cl:m1:z1.lim a r;artir d:s QJa:ln::s 9-I.C e 9-B.n 

A titularidade do capital e o destine das produ9ao, dais 

criterios presentes nas tipologias de WATANABE, MICHALET, 
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BERTHOMIEU e HANAUT [26], perrnitern-nos constatar a heterogeneidade 

de forrnas de subcontratactao existentes ern Portugal, nurn quadro de 

complexidade relacional superior a analisada par estes autores. 

Pela natureza do produto final, nao sao praticadas as forrnas de 

subcontratactao de tipo cornercial, mas todas as de tipo industrial 

analisadas par aqueles autores sao detectaveis. 

A maior cornplexidade relacional verificada ern Portugal, par 

razoes que se prendem corn a natureza da industria e corn o lugar 

hierarquico do pais relativarnente ao polo de segrnentagao onde 

predorninantemente se integra, decorre sobretudo do facto de, no 

leque de empresas produtoras de subsistemas pegas e componentes, 

encontrarmos filiais de ernpresas estrangeiras que, no quadro da sua 

insersao ern Portugal, operam como empresas subcontratantes, 

relativarnente as ernpresas nacionais, e na qualidade de subcontra

tadas, relativamente as unidades de rnontagem. Isto tanto no plano 

das product6es destinadas ao rnercado interne como das exportagoes. 

Esta duplicidade acentua a fragilidade e incerteza de relact6es 

contratuais que ja par si sao assirnetricas, tipificando situa<;t6es de 

subcontratactao em cascata, a escala nacional e internacional. Os 

rnercados de substituictao, rnenos sujeitos a flutua<;t6es ciclicas, 

afiguram-se de rnaior estabilidade e estao rnenos sujeitos a 

requisites de homologa<;tao. Sao, contudo, menos incentivadores da 

busca de qualidade e da especializactao, atributos essenciais a 

obtengao do poder negocial necessaria as empresas portuguesas. 

Da apreciagao da configuragao industrial e destine das produgoes 

resultantes dos investimentos estrangeiros de tipo contratual e das 

forrnas de subcontratagao detectadas, verifica-se que Portugal e 

palco de estrategias produtivas, tanto de alguns construtores, como 

de produtores de componentes. Particularrnente relevante e o case da 

RENAULT. 

Na fase de cruzeiro dos varies projectos industriais, rnais de SO 

ernpresas op-eravam em regime de subcontratagao para a RENAULT 

PORTUGUESA, que homologou, para o efeito, cerca de 300 produtos. 

Muitos destes produtos sao integrados nos veiculos, rnotores, caixas 
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Quadro 11-rr .B 
Actividades de Produ9ao e Exporta9ao 

da Renault Portuguesa 
---------------

1 1985 1986 1987 1988 1 

1------- --· I 
I Veiculos I I I 

I produ9ao(un.) I 37400 48208 I 54563 51499 I 

1 exp(%) I 16 25 I 28 29 I 
I Motores I I I 
I produ9ao(un.) I 221265 217193 I 213673 226885 I 
1 exp(%) I 84 80 I 11 81 I 

I cx.Veloc. I I I 
I produ9ao(un.) I 86031 83878 I 71704 82695 I 

1 exp(%) 1 61 51 I 60 76 I 

I Bombas de Aqua I I I 
I produ9ao(un.) I 81371 71521 I 66704 51710 I 
1 exp(%) 1 100 1oo 1 99 99 1 

I Compras Ind. I I I 
I de Componentes I I I 

I PI Integ. local I I I 
I (milhiSescont.) I I I 
I veiculos I 3.667 I 4.889 4.8 I 
! motores I 1.7 I 1.983 1.9 I 
I cx.vel. I 1.591 I 2.932 1.0 I 
I P/Exporta9ao I I I 
I (milhiSes FF) I I I 
I RNUR I 75.4 130.3 I 250.6 242.8 I 
I FASA I 59.9 120.6 I 86.6 105.7 I 
I RNUR,FASA e I I I 
I o. destinos I 3.4 1.3 I 21.3 20.8 I 
I Emp/Fornecedoras I 59 57 I 50 I 
I Emp/exportado. I 12 12 I 14 I 15 I 
I Prod/homolog. I 312 I ? I 310 I 114 I 
I___ l ___ l ____ l ___ l ____ l 

Fonte: Relat6rios e contas da Renault Portuguesa. 

de velocidade e bombas de agua produzidos internamente. 

Se parte significativa dos veiculos se destinam ao mercado 

local, aqueles subsistemas sao exportados para as fabricas dos 

pafses europeus onde a FMN francesa esta mais fortemente implantada 

a nf vel produti vo: Fran~ a ( RNUR) e Espanha ( FASA) . Estes dais 

pafses sao igualmente o principal destine das exporta~oes directas 

de cerca de uma dezena de empresas, as quais a RENAULT PORTUGUESA 

tern vindo a garantir rnercados. Este subconjunto de empresas integra 

tanto filiais da RNUR (case da FUNFRAP), como filiais de FMN da 

industria de cornponentes (caso da BENDIX, TUDOR, T~~SMECA, etc.), 

como empresas de capitais exclusiva ou rnaioritariamente nacionais 

(par ex. INAPAL, MOLAFLEX, FAPOBOL). 
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- ' ' 3 - INTEGRA~AO DA INDUSTRIA AUTOMOVEL PORTUGUESA 

NO POLO DE SEGMENTA~AO EUROPA 

Tal como na rnaioria dos paises que tentararn criar urna industria 

autorn6vel de base nacional, ern Portugal, ao firn de quase 30 anos de 

politica sectorial, nenhuma ernpresa nacional logrou romper as 

barreiras a entrada que caracterizam a industria. A industria 

autorn6vel localizada em Portugal perrnanece dominada por capitais 

estrangeiros ou tecnologicamente dependente deles. Mesmo as 

principais empresas produtoras de peqas e componentes nao sao 

propriedade de nacionais. 

Se, durante a fase de substituiqao de irnportaqoes, a criaqao de 

filiais, au a ced~ncia de tecnologia a empresas nacionais, 

reflectiarn estrategias de mercado par parte de todas as marcas 

internacionais, perante as espectativas do fim da contingentaqao, as 

respostas diferenciararn-se. 

As rnarcas japonensas, no que respeita a VP, acedern ao mercado 

portugues exclusivarnente pela vida das exportaqoes, ern numero 

reduzido por perrnanecerem contingentadas; quanta a vc, continuam 

movidas par estrategias de mercado, montando localmente, de forma 

predominantemente externalizada, as seus produtos. 

Os construtores alemaes, que nao haviarn investido na fase de 

substituiqao de importaqoes, regressaram ao primeiro nivel de 

abastecimento do mercado: as exportaqoes. 0 rnesmo aconteceu com a 

PEUGEOT (VP) e com as marcas italianas, inglesas e suecas. A VOLVO 

a LEYLAND e a PEUGEOT, no dominic dos vc, consti tuem excepqao, 

continuando estes a ser montados sob licenqa por empresas portugue

sas: as da primeira pela SOMA e as da segunda pela UTIC. A MOVAUTO 

menta VC rnarca PEUGEOT. A RENAULT, a CITROEN, a FORD e a G.MOTORS 

permanecerarn no pais e evoluiram nas suas estrategias. 

No ponte dedicado ao estudo das estrategias das FMN do sector, 

referimos dais criterios de distinqao entre estrategias de mercado e 

estrategias produti vas: a separaqao entre operaqoes de manta gem e 

operaqoes de produqao e o destine da produqao. As estrategias 
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produtivas caracterizam-se pela facto de parte dos produtos 

montados/produzidos nos paises de acolhirnento se destinarern a 
exporta~ao. Referirnos, igualmente, que a evoluqao para estrategias 

de produ~ao se sucede, ern regra, a estrategias de rnercado com forte 

integra<;ao local. Por imperatives concorrenciais e de 

racionaliza<;ao internacional da produ<;ao, esta evolu<;ao conduz, 

normalrnente, a um movirnento de desintegra<;ao vertical das filiais e 

a uma diminuic;:ao das TIN. Quando as estrategias produtivas se 

desenrolarn em polos de segmenta<;ao formalmente integrados, os 

espa<;os nacionais deixam de ser as unidades espaciais de refer@ncia 

para a distinc;:ao entre operagoes de produgao e montagem: os produtos 

finais resul tam da montagem de subsistemas, pegas e componentes, 

produzidos ern tantos mais paises, quanto maier a DIPP das ernpresas, 

no espago regional de refer~ncia. 

Pela orientagao dos fluxes de comercio de produtos finais, 

subsistemas, pe~as e componentes, do ponte de vista espacial, a 

integragao da industria e do mercado autorn6vel portugueses na rede 

das FMN fez-se predominantemente no polo de segmentagao Europa 

(Anexos 13-II.B e 14-II.B). Esta integrac;:ao, que e um subproduto do 

movimento global de integragao da economia portuguesa na econornia 

europeia, tern a particularidade de ter sido promovida a partir de 

uma base industrial muito fragil, nao obstante o esforgo desenvol

vido no sentido da sua melhoria, na fase mais activa da politica de 

promogao de exportagoes. Tratando-se de urna integragao num polo de 

segmentagao formalmente integrado, 

visaram a maxima inser~ao de cada 

filiais da FMN. 

as estrategias das empresas 

filial na rede regional das 

Respeitando os dois criterios de classifica~ao, s6 a estrategia 

da RENAULT e inequivocamente produtiva. As estrategias da CITROEN, 

FORD e G.MOTORS sao, quanto aos produtos finais, estrategias 

produtivas mitigadas, porquanto se traduzern (exclusao feita a 
produgao de componentes pel a G. MOTORS e FIAT) , em operagoes de 

montagem, apesar de parte significativa dos veiculos montados se 

destinar a exportagao. 
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Pela base produtiva criada, a industria autorn6vel portuguesa 

e o elo rnais fraco da industria autorn6vel europeia. A dimensao do 

rnercado, a preval~ncia e dornin&ncia de interesses cornerciais na fase 

de substitui~ao de irnporta~6es e a dernora do Estado ern se associar a 

uma FMN favorecendo a prorno~ao de investimentos de vulto sao, sern 

duvida, as principais raz6es explicativas. Sao grandes as 

possibilidades da CITROEN vir a encerrar, nurn futuro pr6ximo, a sua 

linha de rnontagem de Mangualde. 

No subconjunto das econornias europeias que tentaram edificar urna 

industria autom6vel de base nacional, Portugal, alern de Espanha, e, 

contudo, o unico pais que preservou alguns segment as da industria 

autorn6vel, terrninada a fase de autarcia. A integraqao da Irlanda e 

da Grecia na CEE conduziu, nestes dais paises, ao fecho de todas as 

unidades de rnontagern, incluindo as filiais das FMN. Apenas 

perrnaneceram algumas empresas independentes que rnontarn rnarcas 

japonesas sob licenqa [1]. 

Corn urna capacidade negocial superior a Portugal, a Espanha 

conseguiu adiar o fim da proteqao do seu mercado ate inicio de 1990. 

Esta protec~ao nao e extensiva a Portugal que teve livre acesso, nos 

termos do protocolo n° 3 do Tratado de Adesao a CEE, ao mercado 

Iberica, a partir de 1987. Barreiras tecnicas ao comercio, 

nomeadarnente homologaqao de produtos, t~m dificultado as exportaqoes 

de pe~as e cornponentes para o pais vizinho, sobretudo as empresas 

independentes [2]. Ern contrapartida, as irnportaqoes de Espanha 

crescerarn significativarnente, nao so no dominic dos veiculos, como 

tarnbem de subsisternas, peqas e cornponentes. A rnarca SEAT goza ja de 

uma confortavel penetraqao no rnercado portugu~s. 

A fragilidade e reduzida import~ncia da base produtiva nacional 

reflectiu-se nos efeitos sabre a balanqa comercial no primeiro ano 

de abertura do rnercado as rnarcas produzidas na Europa. Se a 

politica de substituiqao de importaqoes, alem da criaqao de alguns 

rnilhares de pastes de trabalho, teve o rnerito de estabilizar o peso 

das irnportaqoes do sector, no conjunto das importaqoes do pais e a 

politica de prornoqao de exportaqoes rnelhorou a taxa de cobertura 
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sectorial, a permeabilidade crescente da contingentaqao as 

importaqoes da CEE fez aumentar o peso do defici te do sector no 

total do defice comercial do pais nao obstante a melhoria das 

contas externas a partir de 1983 (Grafico 5-II.B). 

Em 1988, acabada a contingentaqao, o sector autom6vel foi 

responsavel par mais de 30% do defice comercial do pais. 0 rnercado 

de VP foi abastecido em rnais de 65% par importaqoes. Dada a baixa 

taxa de motorizac;ao nacional, e verosf.mil admi tir que a tend~ncia 

vai no sentido da perman~ncia de uma forte pressao do sector sabre a 

balanc;a comercial. A nao ser que algumas rnarcas japonesas 

seleccionem Portugal como plataforma de exportaqao para a CEE e a 

FORD e G. MOTORS apostem mais decididamente em Portugal, como elo 

industrial das suas estrategias produtivas, as autoridades publicas, 

em si tuac;ao de agravamento das contas externas, farao do sector 

autom6vel urn alva preferencial de actuaqao. Com que instrumentos? 

Tendo abdicado, por compromissos comunitarios, dos instrumentos 

pautais e da arma da contingentac;ao, restam-lhe as politicas fiscais 

e de enquadrarnento do credito. 

Ha alguns sinais de interesse das rnarcas japonesa par Portugal. 

Recentemente, a MITSUBISHI adquiriu uma participac;ao na linha de 
, 

montagem da METALURGICA DUARTE FERREIRA [ 3]. A imprensa tern 

noticiado intensoes de grandes investimentos no dominic dos VC, par 

parte da TOYOTA, MITSUBISHI e DAIHATSU. 0 Projecto FORD, abandonado 

em 1982, voltou a ser noticiado como provavel. 

Se, relati vamente a urn eventual grande investimento da FORD, 

G.MOTORS, ou de outra FMN europeia, Portugal nao encontrara grande 

oposicao do "lobby" autom6vel comunitario, ja relativamente a 

investimentos das marcas japonesas, e provavel que depare com 

significativas oposiqoes indirectas. Os principais obstaculos 

continuarao a ser, contudo, as regras de origem, conhecida a 

relutancia das marcas nip6nicas em construir fabricas muito 
r 

integradas no estrangeiro. 

As ajudas publicas, como instrurnento de promogao do investimento 

na industria autom6vel, estao tambem cada vez mais sob a mira das 
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autoridades cornunitarias que, desde 1 de Janeiro de 1988, passararn a 

controlar todos os diferentes tipos de auxilios a favor dos 

fabricantes de vei.culos autornoveis e rnotores [ 4). Ern Portugal, 

porern, durante o periodo de transi9ao, para obten9ao de subsidies 

disponibilizados pelos programas SIBR e PEDIP, e de admitir que, a 
sernelhan9a do recenternente fei to pel a FORD, algumas ernpresas 

estrangeiras seleccionern Portugal como plataforma de produqao de 

pe9as e cornponentes para exporta9ao. 

.,-· 
: 
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SINTESE E CONCLUSOES GERAIS 

Existe uma correspondencia temporal e de protagonismo, entre a 

evoluc;ao do fen6meno multinacional em geral, e as sucessivas ondas 

de internacionalizac;ao da industria autom6vel em particular. Esta 

correspondencia decorre do papel desempenhado pela industria na 

estruturac;ao das economias des pa1ses ou blocos de pa1ses que, ern 

vag as suces si vas, for am estando no centro do desenvol vimento 

capitalista. Tambem decorre das espectativas industrializantes que 

era suposto verificarem-se nos mul tipos paises candidates a 

produtores de ve1culos. 

A internacionalizac;ao da industria e sua actual configurac;ao a 
escala mundial e o resultado de quatro ordens de razoes: a inovac;ao 

industrial e a difusao internacional des seus efeitos; as pol1ticas 

publicas des pa1ses de origem e destine dos produtos e actividades 

dos grandes construtores mundiais; os movimentos de integragao 

econ6mica regional; a uniformizac;ao tendencial des padroes de 

consume entre os principais mercados regionais. 

No ciclo evolutivo da industria, sao identificaveis tres 

grandes trans formac;:oes. Em consequencia de cada uma de las, a 

lideranc;:a competitiva mudou de mao, intensificou-se e complexificou

-se o movimento de internacionalizac;ao. As inovagoes introduzidas 

foram determinadas pelas condigoes locacionais dos paises ou regioes 

em que ocorreram. Difundiram-se internacionalmente.· atraves das 

acc;:oes de conquista/preservac;:ao de mercado des agentes de inovac;ao 

- as empresas - e das reacc;:oes da concorrencia .para reduzir o II gap 

II inovativo. 

Os sucessivos lideres, munidos de vantagens competitivas 

pr6prias, consolidadas na dinamica des respectivos mercados 

nacionais, disputaram as posigoes dos liders estabelecidos, atraves 

--de todas as formas de envolvimento externo ao seu alcance: 

exportagoes primeiro, deslocalizagao da produc;ao depois. 

Intensificou-se o jogo concorrencial e reconfiguraram-se os 

equilibrios internacionais da industria. 
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Naquelas reconfiguragoes, as politicas publicas desempenharam 

urn importante papel a varies niveis: protecgao dos rnercados das 

ameagas da concorrencia, no caso dos tradicionais paises produtores; 

promogao de industrias locais, no quadro de politicas industriais de 

substituigao de importagoes e/ou de promogao de exportagoes, no caso 

de multiples paises que, sobretudo ap6s a II G.G., quizeram edificar 

uma industria de base nacional. Por vezes, tambern operaram como 

instrumentos de prornogao directa da internacionalizagao das ernpresa, 
i 

de concentragao industrial e de preservagao da propriedade na mao 

de nacionais. 

A primeira transforrnaqao ocorreu nos EUA e ficou conhecida por 

Fordisrno. Consistiu na passagem das tecnicas de produqao artesanal, 

as tecnicas de produgao de rnassas, complernentada com a aplicagao 

dos principios da organizagao cientifica do trabalho a gestae das 

grandes empresas. Corn a aplicagao do Fordismo a todos os segrnentos 

da fileira autom6vel e sua difusao por outras industrias, gerou-se 

urn ciclo virtuoso entre a produgao e o consume de rnassas, 

incentivado pela necessidade de encurtar as distancias do grande 

continente norte americana, e facilitado pela quase ausencia de 

transportes publicos, pela fraca densidade da rnalha ferroviaria e 

pela abundancia de jazigos de petr6leo. Na dinamica do mercado 

interne, protegido das importagoes europeias, as empresas evoluiram 

nas suas curvas de experiencia, obtendo ganhos de produtividade, que 

se consubstanciaram em s6lidas vantagens cornpetitivas de pregos 

sabre as ernpresas europeias. 

Ate a I G.G., as ernpresas americanas serviram os rnercados 

externos, sobretudo, atraves das exportaqoes. Era tempo de comercio 

livre, sern grandes protecgoes aduaneiras, nomeadamente na Europa. A 

guerra trouxe consigo o proteccionismo generalizado, ligeiramente 

travado em seguida, mas posteriorrnente agravado pela grande 

depressao e prolong ado pel a II G. G.. A preservagao das posigoes 

conquistadas pelas exportagoes, a par do pr~itivismo dos rneios de 

trans porte rnari timo de en tao, obrigaram a deslocalizagao da 

produqao, originando investimentos defensives nos principais 

rnercados. 
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A segunda transforma~ao ocorreu na Europa do final dos anos SO, 

e resultou da aplica~ao das tecnicas de produ~ao de massa, num 

contexte de grande diferenciagao do produto a escala europeia, sob o 

duple impulse dos efeito de demonstragao das FMN americanas e do 

movimento de integragao. 

Ate a forma~ao da CEE, o proteccionismo europeu e a 

discriminac;:ao fiscal nao protegeram apenas OS produtores locais 

das exportagoes americanas. Acentuaram, tambem, o isolamento entre 

os varies paises europeus. Neste quadro de protecgao e isolamento, 

as diferentes industrias nacionais e, de entre elas, os varies 

produtores locais, produziam series reduzidas, com solu~oes tecnicas 

particulares e adequadas as condigoes dos respectivos paises e 

mercados: niveis de rendimento medic e sua distribuigao, fiscalidade 

directa e indirecta sobre veiculos, pre~o dos combust.iveis, 

condigoes geograficas e climatericas, concentra~ao populacional, 

tra~ado urbana, etc .. 

Com a criagao e sucessivos alargamentos da CEE, a diversidade e 

fragmentagao da industria europeia, considerada uma desvantagem 

perante os padr6es americanos, onde tres grandes empresas dominavam 

o mercado, tornou-se na sua maier forga competitiva. Quando cada 

produtor pc:Jde vender os seus produtos diferenciados em todos os 

mercados comunitarios, a vantagem competitiva da diferenciagao 

(tecnologia de produto), juntou-se a vantagem da produgao em serie 

( tecnologia de produqao ) . Estava criado urn novo ciclo virtuoso 

entre produgao e consume de massas, facilitada pelo desarmamento 

pautal generalizado, que se estava a operar no ambito do GATT. 

o movimento de integragao europeia nao originou fluxes 

significativos de IDE cruzado entre os principais paises produtores 

europeus. Estes concentaram as suas produg6es nos respectivos paises 

de origem, servindo os mercados comunitarios pela via das 

exportag6es. Contudo, perante a amea~a do~ novos produtores de 

massa, as empresas americanas reforgaram os seus aparelhos 

produtivos nos principais mercados do velho continente. 

Progressivamente, intensificaram o nivel de coordenagao e 
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integra~ao entre todas as unidades produtivas, inclusas ~s criadas 

na fase de protec9ao. 

No inicio da decada de 70, urn dos tra~os mais marcantes do 

rnercado autorn6vel rnundial era a sua relativa compartimenta~ao. 0 

rnercado americana, naturalmente protegido das importa~oes pelas 

preferencias dos consumidores par modelos de grande dimensao , era 

dominado pelas empresas americanas. De igual modo , a procura dos 

mercados europeus, em particular os comunitarios, 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 empresas 

americanas a partir da II G.G., as empresas localizadas na Europa 

progrediram nos mercados nao protegidos, exportando. Nos mercados 

protegidos, com produ~oes viradas para o procura interna, a 

concorrencia fez-se pela via do IDE ou da produ~ao sob licen9a. 0 

Resto do Mundo, excluidos os Paises de Leste, respondiam par pouco 

mais de 1 milhao de viaturas. Nos paises do COMECON, a procura 

tarnbem era satisfeita pelas empresas locais, tecnologicamente 

dependentes das construtores europeus. 

Esta situa~ao correspondia a urn equilibria da industria a 

esc ala mundial, em vias de ser rompido pela convergencia de dais 

factores: a emergencia do Japao como grande produtor e concorrente 

internacional e a crise energetica. 0 jogo competitive, jogado a 

dais a partir dos anos 50 , passa a ser jogado a tres, no inicio dos 

anos 70. 

Sobre que bases assentou o potencial competitive das empresas 

japonesas? Responder a questao, significa equacionar o essencial da 

terceira grande transfor.ma~ao da industria. 

No inicio dos anos 50, o MITI defin;iu uma estrategia de 

autonomia para a industria autom6vel, considerada prioritaria para 

o desenvolvimento do pais. Reforgou-se a protecgao do mercado 

interno, e perfilhou-se uma modalidade de dialogo com as FMN 
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americanas e europeias que previlegiou a cornpra de tecnologia , em 

detriment a do investimento directo. Na area das tecnologias do 

produto, promoveu-se o dialogo com as FMN europeias; nos dominies da 

tecnologia de produ~ao, as empresa japoneses inspiraram-se, 

fundamentalmente, na experiencia americana. 

Se a indus tria americana se impo~ pel a superioridade da 

tecnologia de produ~ao e a europeia pela excelencia da sua 

tecnologia de produto, que dominies restavam as empresas japonesas 

para se afirmarem nos mercados internacionais ? Nao sendo 

vislumbraveis, quando da sua entrada em cena, solugoes tecnol6gicas 

revol ucionarias naqueles dais dom.f.nios, 

nip6nicas, depois de assimiladas aquelas 

dominic da organizagao da produgao. 

restava as 

tecnologias, 

empresas 

inovar no 

As inovagoes foram orientadas para superar duas limitagoes do 

modele Fordista, particularmente evidentes num contexte em que os 

mercados se aproximavamm da saturagao e a procura de reposi~ao ou de 

rnotorizagao multipla ja era muito elevada : a rigidez dos aparelhos 

produtivos, ate entao orientados para o aproveitamento maximo das 

economias de escala; a adaptagao da produqao as oscilagoes da 

procura, atraves da constituigao de stocks. Era a busca de 

flexibilidade pela via organizativa, como contraponto a rigidez das 

tecnologias · de produgao de mass as. A resul tante saldou-se por uma 

vantagem competitiva de pregos. 

Ao sistema Fordista, caracterizado pela produgao de grandes 

lotes por empresas fortemente integradas, contrapOs-se outro, 

baseado na produ~ao quase simultanea de pequenos lotes, no quadro de 

solugoes organizativas com forte pender de quasi-integragao 

vertical. Esta inovagao ficou conhecida por sistema KAMBAN ou just

in-time, que , na sua essencia, complementado pelo sistema SMED, e 

urn modo de regulagao dos fluxes de produtos intermedios e de 

articulagao entre o mercado e a produgao fina~J tendente a anular os 

desperdfcios e a formagao de stocks em todas ·a:s fases do processo de 

fabrico. A adopgao desta solugao organizativa, complementada pela 

disseminagao dos c.f.rculos de qualidade, que visaram uma produgao com 
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zero defeitos e assente numa filosofia de qualidade total, 

alheias a escassez de espago e de materias primas do Japao. 

nao sao 

Por oposic;:ao as soluc;:oes muito integradas dos construtores 

americanos e europeus, a coordenac;:ao operacional~ gestao dos fluxos, 

disseminagao cruz ada das inovagoes, mobilidade do emprego, etc.

deste novo modelo, com forte pendor de quasi-integragao vertical, 

resultou facilitada pelo papel integrador des KEIRETSU, grupos corn 

ramificagoes financeiras complexas, que se estendem a todos os 

niveis da estrutura piramidal em que se organizam as relaqoes entre 

os construtores, os fornecedores e as empresas subcontratadas. 

A chegada das empresas japonesas aos mercados internacionais 

ocorreu num periodo de fraca protecc;:ao aduaneira dos principais 

mercados, em especial o americana, que foi definido como alvo 

principal. A primeira crise energetica, ao orientar as preferencias 

dos consumidores para veiculos da gama baixa, foi de grande 

oportunidade para a promoc;:ao das exportac;:oes das empresas japonesas, 

que haviam previlegiado a produqao des modelos de VP e VC ligeiros 

de baixo preqo e reduzido consume energetico 0 segundo cheque 

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 deslocalizaqao da produqao; 

nos mais abertos, atraves das exportaqoes. 

No inicio dos anos 80, as empresas japonesas foram "convidadas" 

a autolimitar as suas exportaqoes para os EUA e paises da CEE, cujas 

industrias, afectadas pela crise, apresentavam desemprego e excesso 

de capacidade. Como resposta, e na esteira de algumas empresas 

europeias, as empresas nip6nicas procederam a investimentos 

defensives nos EUA; na CEE, mais fechada aos investimentos japoneses 

na industria autom6vel 1 ha apenas a registar 1 como significativos 1 

os investimentos no Reino Unido. 

Nos tradicionais paises produtores 1 .a decada de 

reestruturaqao generalizada, reconfigurando-se os 

equilibrios da industria a escala mundial. Por urn 

80 e de 

grandes 

lado 1 as 

indt1strias americana e europeia tentam recuperar o lag competitive 
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em rela~ao ao Japao, adoptando alguns dos aspectos inovadores do seu 

modele organizacional; por outre, e de forma generalizada , opera-se 

urn profunda rnovirnento de inova9ao no seio da industria, nos dominies 

das tecnologias de process a e de produto. Trata-se da busca de. 

fexibilidade pela via tecnol6gica, iniciada pelas empresas japonesas 

pela via organizativa. tambern e a adapta9ao das gamas a clientelas 

cada vez rnais exigentes e a enquadrarnentos regulamentares rnais 

r1gidos ern materia de seguran9a, polui9ao e consume de energia, num 

esfor~o sern paralelo de prorno~ao da procura pela via do 

envelhecirnento precoce dos parques autorn6veis. Pelos recursos que 

mobiliza e pelos riscos que cornporta, este rnovimento generalizado de 

inova~ao esta-se operando no quadro de uma coopera9ao competi ti va 

crescente, que assume rnultiplas forrnas e objectives varies: co

produ~ao, investiga9ao conjunta, etc .. 

Contrariarnente ao preconizado pela teoria do ciclo de vida do 

produto, e defendido por alguns analistas industriais, a industria 

recentrou-se nos tradicionais centres de produqao. Pel as 

caracter1sticas estruturais ern particular as fortes barreiras a 
entrada, apenas urn numero rnuito reduzido de pa1ses obteve o estatuto 

de produtor , de entre aqueles que, no p6s guerra, tentararn edificar 

industrias de base nacional, sob o impulse de pol1ticas 

voluntaristas de promoqao de exportaqoes, e com empenhamento directo 

das FMN. Pelo reduzido peso na produ9ao e exportaqoes mundiais, mas 

tambem par serem, de uma maneira geral, filiais dos grande 

produtores tradicionais, os novas produtores nao representam, para 

as FMN, urna arnea9a real, ou potencial. 

Entre 1980 e 1986, relativamente.a uma arnostra de 29 empresas 

com mais de 4 irnplantaqoes no estrangeiro -IDE e venda de licenqas-, 

e oriundas dos 7 tradicionais paises produtores, incluso o Japao , 

diminui significativamente o ndmero de paises dotados de instala96es 

de produ9ao/montagem de veiculos, bern como o ndmero de instalaqoes. 

A diminui9ao foi generalizada a todas as _.regioes do mundo, com 

excepqao da America do Norte, palco preferencial do jogo competitive 
I 

nos anos 80. E no dominic das produ9oes sob licen9a, operadas por 

empresas independentes, que as redu9oes foram rnais significativas. A 
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situa~ao cambial dos paises e a ineficiencia ern que operavarn rnuitos 

dos produtores independentes sao as principais razoes. 

Exist em situa~oes diferenciadas quando atendernos 

nacionalidade das ernpresas . S6 as ernpresas japonesas aurnentararn o 

nGrnero de implanta~oes no estrangeiro, em toda as regioes do mundo, 

sem excep~ao. A redu~ao percentual das implanta~oes do conjunto das 

rnarcas europeias e rnaior do que a das rnarcas arnericanas. 

Aquela evolu9ao teve impacto sobre 0 grau de 

internacionaliza9ao das ernpresas. Tomando como rnedida desta, a 

produ9ao/rnontagem no exterior - com IDE ou sob licen9a - sobre a 

produqao domestica, constata-se que o subconjunto das empresas 

japonesas aurnentou o seu grau de internacionalizaqao; o das empresas 

europeias dirninuiu; o das americanas tambem e ainda rnais do que o 

das europeias. 

A produ9ao externalizada das FMN americanas e marginal quando 

cornparada com a produ9ao internalizada, sendo rnuito elevada no caso 

das ernpresas japonesas, em geral. Na Europa, as ernpresas alemas e 

suecas sao as que apresentarn rnaiores racios de internalizaqao. 

Enquanto as empresas americanas, alernas e suecas preferem, 

nitidarnente, o IDE a venda de licenqas como mecanisme de 

deslocalizaqao da produqao, as empresas japonesas tern uma 

preferencia nitida pela cedencia contratual de tecnologia. Nas 

ernpresas francesas, italianas e inglesas nao e clara o sentido das 

opqoes sern considerarrnos, nomeadamente, as caracteristicas 

locacionais dos paises de acolhimento. 

Nos casos em que a produ9ao externa e internalizada, as 

ernpresas americanas preferem o controle rnaioritario das filiais e, 

de entre este, o controle a 100% as japonesas rararnente adoptam 

soluqoes de controle maioritario das suas filiais; relativamente ao 

grau de controle das filiais, as FMN europeias situam-se entre as 

arnericanas e as japonesas. 

Existem, diferen1:es graus de internacionalizaqao e 

internalizaqao, quando baixarnos ao nivel de cada uma das empresa da 
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amostra. Confirma-se a existencia de uma correla~ao positiva entre, 

por urn lado, dimensao e grau de internacionaliza~ao e, por outro, 

entre dlmensao e grau de internaliza~ao das operaqoes externas das 

empresas. A internacionaliza~ao e a internalizaqao das opera~oes 

externas das empresas estao positivamente (negativamente 

correlacionada com a taxa de importac;oes 

respectivos paises de origem. 

exportac;oes dos 

Com inspiraqao na "escola frances a" das FMN 1 definimos uma 

tipologia concreta de estrategias 1 para classificar as estrategias 

das FM da industria autom6vel 1 relativamente aos paises/regioes de 

implantac;ao. A classificaqao assentou em quatro criterios: a TIN 

das produ~oes locais 1 o que nos permitiu separar as operaqoes de 

montagem das de produqao propriamente dita; o destine da produqao: 

mercado interne ou exportac;ao ; o grau de coordena~ao da rede de 

filiais ou quase filiais das FMN, e a intensidade das trocas 

rec iprocas intraf irma 1 no quadro regional de grupos de paises 

configurados, ou nao 1 em polo de segmenta~ao a intensidade das 

trocas reciprocas entre os polos de segmentaqao. 

No Continents Africano predominam as estrategias de mercado com 

fracas TIN. De uma maneira geral 1 as produqoes/montagens nacionais 

sao ineficientes e destinam-se exclusivamente aos mercados internes. 

' 0 mesmo acontece na Asia e na Oceania. Existem 1 contudo, algumas 

excepqoes raras de estrategias de mercado com TIN elevadas e de 

estrategias produtivas 1 protagonizadas pelas FMN americanas e 

algumas FMN nip6nicas No caso das estrategias produtivas, as 

exportaq6es de veiculos direccionam-se para os mercados asiaticos; 

exportaq6es pouco significativas de componentes e subsistemas 

direccionam-se para os EUA e Japao. Nestas regioes, as FMN europeias 

permanecem motivadas por estrategias de mercado. Apesar das 

expectativas 1 a experiencia de integra~ao dos paises da ASEAN nao 

gerou fluxes comerciais significativos de veiculos e componentes 

entre os paises aderentes , nero entre estes e outros paises da 

regiao. A intensidade da DIPP e das trocas reciprocas entre os 

paises da regiao nao fazem dela urn polo de segmentaqao. 
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A America Latina configura-se, progressivamente, num polo de 

segmentagao formalmente nao integrado, por forga da racionalizagao 

das actividades das FMN americanas e de algumas europeias, e das 

politic as de promogao de exportagoes implementadas nos qua tro 

principais mercados, onde predominam as estrategias produtivas: 

Brasil, Mexico, Argentina e Venezuela. Este polo de segmentagao, 

cujo nucleo principal e formado pelo Brasil e pelo Mexico, ao mesmo 

tempo que se estrutura regionalmente, dialoga com alguma intensidade 

com os palos de segmentagao da America do Norte e da Europa 

Ocidental. 

As filiais dos grandes mercados, alem de integradas entre si 

num quadro de especializaqoes produtivas, desempenham como que o 

papel de casa-mae relativamente as filiais ou quase filiais dos 

outros paises latina americanos, onde predominam ainda, as 

estrategias de mercado, apesar dos esforqos desenvolvidos no ambito 

da LAFTA e do Facto Andino para a criaqao de sub-poles de 

segmentaqao. De uma maneira geral, as estrategias das FMN nip6nicas 

sao de tipo comercial ou de mercado, com fracas TIN. 

As implantaqoes de algumas FMN europeias e japonesa nos EUA e 

Canada nas decadas de 70 e 80 foram determinadas por estrategias 

de mercado, em regra, com fracas TIN. Por estarem enquadradas por 

acordos de cooperaqao, estas estrategias, alem de visarem a 

penetragao do mercado americana, visam tambem a partilha de riscos e 

a aprendizagem reciprocas entre as cooperantes. Excepcionalmente, a 

filial americana da VOLKSWAGEM apresenta alguma integragao 

produtiva com as filiais do Brasil e Mexico. 

A industria autom6vel canadiana e uma criagao das FMN 

americanas que, des de o principia do seculo ai se implantaram, 

movidas por estrategias de mercado com elevada TIN, ou por 

estrategias produtivas com exportaqoes direccionadas para os paises 

da Commonwealth. Em consequencia do acordo comercial estabelecido em ,-

1965 entre os EUA e o Canada, com forte incidencia no comercio de 

ve1culos componentes e subsistemas, as filias das FMN americanas 

estabelecidas dos dois lades da fronteira especializaram-se e 
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racionalizaram as suas produ~oes. Configurou-se, progressivamente, 

urn importante polo de segmenta~ao, com forte intensidade de trocas 

reciprocas intrafirma. 

Sob os efeitos da cria~ao e sucessivos alargamentos da CEE, a 

Europa e hoje urn polo de segmentaqao formalmente integrado, onde a 

FORD e a G.MOTORS e alguns produtores de massa europeus - RENAULT 

e VOLKSWAGEN - apresentam traqos de grande integragao e coordenagao 

espacial das actividades. Ao contrario, as FMN japonesas, pouco 

propensas a criar filiais muito integradas, permanecem mais 

motivadas per estrategias de mercado. As restantes 

europeias abas tecem os mere ados comuni tarios pel a 

exportagoes domesticas. 

empresas 

via das 

Se a liberdade de comercio estimula, em industrias sujeitas a 

fortes economias de escala, o abastecimento des mercados atraves das 

exporta~6es em detrimento de outras formas, no case de produtos 

sistema, favorece a DIPP e a coordenagao das unidades espacialmente 

dispersas. Em conformidade, a maioria das empresas europeias, 

particularmente as mais especializadas, com a cria~ao e sucessivos 

alargamentos da CEE, fecharam as filiais ou quase filiais 

ineficientes des mercados protegidos e consolidaram os seus 

aparelhos produtivos nos respectivos paises de origem. A FORD e a 

G.MOTORS, com capacidades produtivas instaladas no Reine Unido e RFA 

e noutros paises europeus, num esforqo progressive de racionalizagao 

e especializaqao, integraram as suas filiais a escala europeia. 0 

lanqamento de alguns modelos de VP do tipo < carro mundial >, foi 

instrumental na consolidagao desta estrategia produtiva regional. 

No mesmo sentido evoluiram as estrategias da RENAULT e da 

VOLKSWAGEM, que, mais recentemente, ampliaram ou criaram 

capacidades produtivas na Peninsula Iberica, integradas entre si 

e/ou com as respectivas casas-mae. 

A industria autom6vel dos Paises de_.'l:.este e uma criagao 

indirecta das FMN europeias. A natureza des acordos celebrados entre 

estas ernpresas e as autoridades locais, perrnite pensar mais em 

estrategias tecnol6gicas ou tecnico-financeiras do que em 
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estrategias de mercado ou produtivas. A actual abertura a Leste 

faral certamentel evoluir estas estrategias para outras de tipo 

comercial ou produtivo 1 com um papel mais activo das FMN americanas 

e japonesas. 

Pela interpenetrac;ao de alguns dos principals rnercados 1 

uniforrnizac;ao das garnas de produtos dos grandes produtores 1 

penetrac;oes reciprocas dos seus capitas e generalizac;ao dos acordos 

tecnicos e cornerciais de cooperac;ao 1 a industria autorn6vel apresenta 

alguns trac;os de industria global. Apesar dis so, a estrategia da 

rnaioria das ernpresas esta longe de ser global. Mesrno no caso das FMN 

com rnais elevados graus de internacionalizac;ao 1 a integrac;ao das 

filiais assume ainda caracteristicas essencialmente regionais, corn 

fracas trocas cruzadas de veiculos 1 cornponentes e subsistemas entre 

os polos de segmentac;ao. As ernpresas japonesas nao ul trapassaram, 

ainda, a fase das estrategias de rnercado. 

Na rnaioria dos paises pouco desenvolvidos, predominam as 

estrategias de rnercado, nao se podendo falar, por regra, de 

industrias regionais, mas antes de um sornat6rio de industrais 

nacionais ineficientes. 0 rnercado japones permanece uma coutada das 

ernpresas nip6nicas, da rnesma rnaneira que a Franc;a e a Italia e 

Espanha continuarn rnuito protegidas das rnarcas japonesas. Talvez que, 

antes da generalizac;ao e aprofundamento de estrategias 

verdadeiramente globais, tenhamos de assistir a um ultimo rnovirnento 

de fusees na Europa e Japao, o que acontecera, provavelmente 1 uma 

vez rompido o actual equilibria da industria a escala mundial. 

Simultaneamente 1 ou ern consequencia 1 pela via comercial ou do IDE, 

devera aumentar a taxa de penetrac;ao das rnarcas europeias e 

arnericanas no Japao e das japonesas na Europa. 

Sem cons iderarac;ao pelo destino, para a rnaioria das FMN 

europeias e japonesas, as exportac;oes continuam a ser a principal 

forma de envolvirnento externo. Ao contrario 1 as FMN americanas quase 
,-

nao exportarn a partir do seu pais de origem; apresentando os rnais 

elevados nfveis de rnultinacionalidade • 

Para o conjunto dos 53 pafses de implantac;:ao de filiais ou 
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quase filiais das 29 FMN da nossa amostra, confirma-se a existencia 

de urn trade-off entre exportac;oes e produc;ao no exterior, mais 

nitido no case dos VP do que dos VC. A intensidade do trade-off e 
afectada pela nacionalidade da casa-mae, sendo menos intense no caso 

das FMN japonesas. 

A eficencia das filiais ou quase filiais esta positivarnente 

correlacionada com a dimensao des mercados des paises de acolhirnento 

e, negativamente, corn a sua situac;ao cambial e com o grau de reacc;ao 

oligopolistica das ernpresas instaladas. A dirnensao das FMN e o seu 

grau de multinacionalidade afectarn positivarnente o nivel de 

eficiencia a que laborarn as suas filais ou quase filiais. Quando as 

operac;oes sao de produc;ao e internalizadas, a eficiencia ' superior 

em comparac;ao com as operac;oes de montagern e externalizadas. A 

nacionalidade das casa-mae afecta o nivel explicative de algumas das 

variaveis independentes. 

No que respeita a opc;ao entre IDE e produc;ao sob licenc;a e, 

naquele case, entre centrale minoritario ou maioritario das filiais, 

as escolhas das FMN sao mais afectadas pelas condic;oes locacionais 

dos paises de acolhimento dirnensao dos mercados, nivel de 

desenvolvimento e de risco - do que pela sua dirnensao e eficiencia 

das filiais ou quase filiais. 0 grau de multinacionalidade favorece 

as operac;oes internalizadas ern detrirnento das externalizadas e, de 

entre aquelas, o centrale rnaioritario sabre o controle minoritario 

das filiais. Existem diferenc;as de nivel explicative, quando algumas 

das variaveis interagem com a nacionalidade das casa-rnae das 

filiais. 

A configurac;ao actual da industria autom6vel portuguesa e o 

resultado de tres linhas de forc;a que se cruzararn de forma muito 

particular: urna de natureza interna - a polftica sectorial; duas de 

natureza externa · - a internacionalizac;ao da industria autorn6vel e 

o processo de integrac;ao europeia. 

Se a integrac;ao europeia irnpes urna dimensao marcadarnente 

regional a globalizac;ao da industria, os sucessivos compromissos que 

o Estado portugues assurniu no quadro da economia europeia 
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influenciaram decisivamente a politica sectorial. Esta acabou por 

ser sobredeterminada por aquelas duas dinamicas. Tolheram-lhe a 

autonomia e marcaram os ritmos e as formas de inser~ao internacional 

da industria nacional. Tambem definiram a dimensao espacial da sua 

integra9ao. A industria autom6vel portuguesa e hoje urn elo fraco do 

polo de segmenta~ao europeu. 

Ate 1962, a procura interna de veiculos era satisfeita pelas 

importa96es. Prop6sitos industrializantes e de poupanc;:a de divisas 

j ustificaram, en tao, o lane;: amen to das bases de uma politic a 

sectorial de substitui~ao de importa96es. 0 alcance desta acabou por 

ser muito reduzido, fun9ao de dois tipos de razoes: as espectativas, 

sempre presentes, do fim da proibi9ao das importaqoes de CBU e o 

conteudo da propria politica sectorial. A primeira, reflectindo os 

compromisso assumidos por Portugal, inicialmente, no quadro da EF~A, 

depois, no ambito da CEE; a segunda, traduzindo uma solu~ao de II 

second best II na defesa dos interesses corporativos de natureza 

comercial - nacionais e estrangeiros - criados na fase de livre 

importa9ao: os importadores de veiculos, pegas e componentes. 

Como que nao querendo excluir ninguem, a primeira lei-quadro do 

sector autom6vel foi muito permeavel a proliferagao de linhas de 

montagem ineficientes, reproduzindo-se, em mercado fechado e num 

tempo de reacgao mui to curto, o oligop6lio internacional da 

industria, que, ate entao, acedia ao mercado portugues pela via das 

exportagoes. De fora ficaram as marcas japonesas, que nao haviam 

iniciado ainda o seu processo de internacionalizagao, mas que 

acabaram por instalar-se nos finais da decada de 60 

decada de 70. 

e inicio da 

A ineficiencia das linhas de montagem resul tau acrescida par 

nao se contemplar na lei nenhum mecanisme inibidor do lanc;:amento de 

' novas modelos. E extensiva a industria nacional de componentes, 

cujos incentives decorriam exclusivamente da procura dirigida as 

linhas de montagem, com urn programa minima de integragao de VAN . 

Nos ter.mos das autorizaqoes concedidas, aos industriais de montagem 

era vedada a produc;:ao de pegas e componentes. A montagem de veiculos 
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cabia a uns; a produc.rao de cornponentes a outros. Era a politica 

sectorial rnais de feic;ao corn os interesse cornerciais estabelecidos. 

Nao se podia pedir a cornerciantes que se trans forrnassern em 

verdadeiros industriais. 

Apesar da existencia de um clirna favoravel ao IDE, a legislac;ao 

sectorial, a dirnensao do rnercado e as espectativas do firn da 

contingentac.rao 

investirnentos. 

nao 

Como 

obrigavarn, 

estrategias 

nern aconselhavarn, a grandes 

defensivas, a rnaioria dos 

construtores rnundiais acabou por licenciar os seus representantes 

cornerciais para nao serern excluidos do rnercado nacional. Poucos 

forarn os que procederarn a operaqoes de IDE e, de entre estes, so as 

rnarcas arnericanas controlararn a 100% as suas filais. 

A segunda lei-quadro do sector autorn6vel e legislac;ao 

cornplernentar configurarn urna soluqao de continuidade relativarnente a 

lei anterior. Mais do que urna adaptac.rao aos princf.pios da 

politica industrial " irnptle, tambern ern fins de 1979, o 

" nova 

firn da 

proibiqao das irnportac.roes das rnarcas cornunitarias. Sirnultanearnente, 

faz depender as irnportac;oes de CBU das rnontagens do ano anterior, 

clarifica as regras de calculo da TIN, acaba corn a figura do 

industrial de rnontagern por conta do irnportador de CKD, e introduz 

outras alterac.roes rnenores decorrentes da assinatura do acordo 

cornercial corn a CEE. Sern rnodificaqoes substanciais a este quadro 

legal, ern 1980 pouco restaria de cerca de 20 anos de polf.tica 

sectorial. 

Entre o 25 de Abril e finais 1979, produziu-se legislaqao 

avulsa sobre o sector. Preocupac;oes de controle do defice externo e 

de recomrersac.rao sectorial dorninaram o alcance das intervenqoes 

legais. A par da proibigao das irnportagoes de CBU, contingentou-se a 

irnportac;ao de CKD destinados a VP. Derarn-se os prirneiros passes 

para o lanc;arnento de urna politica de prornoqao de exportagoes, 

condicionando-se o crescirnento diferencial .. das quotas de rnercado 

das rnarcas rnontadas no pais, ao curnprirnento de certos objectives de 

exportaqao de CBU, pegas e cornponentes da industria nacional. 

Ate 1980, os efeitos praticos daquela legislagao fizerarn 
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sentir-se, sobretudo, no plano da balanga comercial, rnais por 

contracc;ao artificial do mercado interne do que por efeito 

exportagao. A reconversao das linhas de montagem nao se operou e os 

investimentos, nacionais e estrangeiros, nas industria 

complementares, tiveram pouca expressao. 

Pela sua 

instrumental 

natureza estruturante, 

na consolidagao da 

o projecto 

politica de 

RENAULT 

promogao 

foi 

de 

exportac;oes: com a sua aprovagao, fundamentou-se o adiamento do fim 

da protecc;ao. No plano interne, aprovou-se uma nova lei quadro para 

o sector e, no externo, assinou-se urn novo protocolo com a CEE. 0 

alcance deste foi duple: deu cobertura ao adiamento do fim da 

protecc;ao e a contingentagao de CKD destinados a VP I derrogando 0 

estipulado no anexo 6 do acordo comercial. 

Tal como na legislac;ao avulsa anterior, a contingentagao des 

CKD de VP deveria operar como mecanisme determinante da promoc;ao 

das exportac;oes. Reforc;ou-se este mecanisme, condicionando-se a 

importac;ao de uma percentagem significativa des CKD a montar 

localmente, a exportac;ao de igual valor de VAN. A importac;ao de CKD 

destinados a VC permaneceu livre. Nos veiculos destinados ac mercado 

interne, a TIN legalmente fixada podia ser substi tuida por igual 

valor de exportac;oes. 

Num contexte de escassez de oferta, o crescimento diferencial 

das quotas de mercado das empresas dependia, assim, das suas 

ex~ortag6es directas, ou indirectas, via subcontratac;ao. Para serem 

internacionalmente competi tivas, as exportac;oes exigiam novas 

investimentos, de preferencia na industria de pec;as e componentes. 

Aos industriais de montagem que reconvertessem as suas actividades 

sem perda de postos de trabalho eram garantidas importac;oes de CBU 

de igual valor ao des contingentes de CKD autorizados. 

No principia da decada de 80, a con juntura internacional nao 

era muito favor!ve~ a promoc;ao das exp~rtac;oes des paises 

perifericos. Sofriam-se os efeitos do segundo cheque petrolifero, ao 

mesmo tempo que o processo de inovac;ao em curso travava o movimento 

de deslocalizagao da industria. Com vantagem, e em concorrencia com 

478 



Portugal, na vizinha Espanha corria urn prograrna de reestruturaqao da 

industria de grande alcance. A conjuntura interna, sobretudo a 

partir de 1982, tarnbern nao foi a rnais prop1cia a realizaqao de novas 

investirnentos. De resto, ern finais de 1984, ainda permaneciarn ern 

laboraqao 17 linhas de rnontagern. Em consequencia, protela-se, mais 

urna vez, o firn da protecqao e o ciclo repete-se: nova Lei Quadro, 

novas negociaqoes corn a CEE, que culrninararn numa novo protocolo. 

Aquele, a sernelhanqa do anterior, limi tou o alcance da pol1tica 

sectorial. Contudo, o rnercado permaneceria protegido por mais tres 

anos. Contra a vontade do interesses comerciais, a importa9ao livre 

de ve1culos s6 ocorreria no in1cio de 1988. Proximo desta data, 

ensaiou.:.se, sem exito, uma nova tentativa para protelar o fim da 

protecqao. Ern Janeiro de 19 8 8, as marc as europeias comeqararn a 

entrar livremente no mercado portuges, agravando severamente o 

defice sectorial. As japonesas, porem, no quadro rnais vasto da 

politica cornercial comunitaria, permanecerarn contingentadas. 

A aproximaqao do fim da protecqao fez evoluir as estrategias 

das marc as irnplantadas em Portugal. De uma rnaneira geral, a 
semelhanqa do que aconteceu na Irlanda e Gracia, as empresas que 

montavam VP sob licenqa deixararn de o fazer; as marcas associadas 

voltaram a entrar livremente no rnercado portugues pela via das 

exportaqoes. A produzir VP, e no quadro de uma grande especializaqao 

produtiva e de integraqao com as outras unidades europeias, s6 

permaneceram algumas filiais de FMN: a RENAULT, a G.MOTORS, e a 

CITROEN. A FIAT reconverteu a suas instalaqoes para a produqao de 

componentes; a FORD pas sou a produzir s6 VC ligeiros. Parte 

significativa dos VP destina-se aos rnercados europeus. 

No dominio dos VC, em finais de 1988, ainda permaneciarn em 

actividade 10 unidades de montagern: as filiais da RENAULT, da FORD, 

da G. MOTORS, a SALVADOR CAETANO e 5 ernpresas independentes todas 

.elas operando sob licenqa de rnarcas japonesas. Produzindo urn rnenor 

numero de modelos e variantes, as filias exportam parte das suas 

produqoes para os mercados comunitarios; as empresas que operam sob 

licenqa continuam a orientar-se para o rnercado interne, ou seja, 

continuam rnovidas, exclusivamente, por estrategias de mercado. 
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Apesar dos condicionalismos das conjunturas nacional e 

internacional, a contingentac;ao de CKD incentivou a promoc;ao da 

industria de componentes. Nas suas 16gicas de consolidac;ao de 

posic;oes no mercado portugues ainda na fase de protecc;ao, as 

filiais das FMN realizaram investimentos significativos. 

Paralelamente, em particular a RENAULT, arrastaram consigo outros 

investidores estrangeiros, ou dinamizaram a produc;ao de componentes 

per empresas nacionais. Isto e, promoc;ao da subcontratac;ao 

internacional. 

Os mais importantes investimentos estrangeiros fizeram-se em 

regime contratual, beneficiando de incentives, considerados nos 

contratos como determinantes na sua realizac;ao. 

As modalidades de subcontratac;ao internacional verificadas em 

Portugal desenvolvem-se num quadro tipol6gico de maier complexidade 

do que o proposto por certos autores. Esta decorre tanto da natureza 

da industria , como do facto de, entre as empresas produtoras de 

subsistemas, pec;as e compcnentes, figurarem filiais de empresas 

estrangeiras, que operam como empresas subcontratantes relativamente 

as empresas nacionais, e na qualidade de empresas subcontratadas 

perante as unidades de montagem localizadas no pais ou na Europa. As 

empresas nacionais, per regra, sao de menor dimensao e me nos 

especializadas do que as que possuem capital estrangeiro. 

Pela origem dos investimentos e orientac;ao dos fluxes de 

comercio, a integrac;ao da industria e do mercado autom6vel 

portugueses fez-se, predominantemente, no polo de segmentac;ao 

europeu. Pel a fragilidade da base prod uti va em geral, e pel a 

posic;ao de subalternidade das empresas portuguesas, a industria 

autom6vel localizada em Portugal e urn elo fraco daquele polo de 

segmentac;ao. 

0 reforc;o daquela posic;ao passa por tres tipos de factores: a 

evoluc;ao da estrategia das FMN japonesas relativamente a Europa; o 

aprofundamente da DIPP na Europa; a capacidade negocial das 

autoridades -portuguesas em materia de atrac~ao do IDE dos 

construtores e de outras FMN da industria de componentes. 
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A N E X 0 S 

ANE:XO 1-!.A 

Ori\jall e ces'tino de 97.974 ?"ilia.is 
de EM( des !'0(\) 

I Ces'tino llli!Br..ca Casta SIJesta CUt... '"OS !'0 de Ec. I b:!a ' da. I 
jori9'!11 !Latina. Africa Asiitico Asiatico ?a.ises (c) !'etcado( d) I am:l6tn reqiao I 
I I 
IEUA I 21.4 2.3 0.9 10 55.4 
I j62.9 17.2 37.0 33.9 35.0 35.3 I 
Icard I 12.6 1.3 0.4 2.8 1.2 91.7 

I I 3.2 1.0 1.5 9.3 16.7 3.6 3.1 

Ia::!( a) I 7.3 ·a.8 0.9 8.4 1.9 72.7 

I 124.7 77.1 49.2 34.0 78.8 48.4 47.9 
IJapao I 13.5 2.1 o.8 41.8 41.8 

I I J.S 1.4 2.9 12.8 1.8 J.S 
jO.Paises(b) I 5.1 1.6 o.8 11.6 0.1 79.2 

I I s.1 J.J 9.4 ll.O 4.5 11.2 10.2 

I 
I \~-al u.s 4.9 1.0 10.2 0.2 71.9 100 

I %::-egiaol 100 100 100 100 100 100 

Fonte: UNCl'C(1983-a), cal.culos do autor a partir dos ar.excs das ~.317-335 
{a)-:elgica, Dinanlarr:a, Eln,Fnn<;a,Ital.ia., P.sa.i.xos e R.tJn.ido 
(b)-i\UStr..a, Alls"tr.ili.a, Finl.an::iia, Noruega,Es~, SUSc:ia, SUi<;a 
{c)-<:hi;Jre, ~ta e Jogusliivia 

I 
1oo 1 

I 
100 I 

I 
1CO I 

I 
100 I 

I 
1oo I 

I 
I 
I 

100 l 

{d) -AUstria, Aust.tilia, :3elgica, canada, Dinama.rt:a, FinlJn:!ia, :'raru;a,?.EA, Gcicia. 

!SlA!xlia,Irl.arxla,It.ll.ia, Japao, Lieclttsten, ~,P.aa.i.xos, N.Zel.an:iia, 
!lor.Jega, ?ortUgal.,A.SUl,Espanha,suecia.,SUi<;a,RlJ e EllA 

I I 

I desti.;'lo I 
origem I EUA 

IE!JA I 

I I 
!canada I 42.6 

I 19.6 

I~ I 8.8 I I 70.0 

I a:E(a) I 8.5 
I 59.7 

I~! 
I

I S~W;a e 1

1 

12.3 
Naz:ue;a, 10 .3 

i=i 
!Japao I 33.8 

9.0 
I I 
IAUstrW.a I 9. 4 
,N.zel..A.SUll 2.4 

1~~1 7.7 
I t reqiio I 100 

19.9 
61.6 

5.1 
35.1 

5.1 
33.2 

4.J 
2.9 

6.8 
1.3 

4.4 
1.0 

9.5 
100 

l\NEXO 2-I.A 

Ori;au e Cestir.o.(sO !'0) de 70.423 Fi.liais 
de EM! dos PD (t) 

I 65.3 I 31.5 

1 47.6 
I 2.o 

I 67.6 I 53.6 

I 66.7 
52.2 

I 
I 71.4 

7.0 

I 100.0 I 1.4 

I

I 44.5 
1.2 

I 32.<1 
I 1.0 

I 
I 65.1 
! 100 

. 57.4 
37.2 

40.9 
3.0 

45.4 
57.2 

45.7 
50.7 

40.9 
5.5 

58.4 
1.1 

38.6 
1.4 

27.8 
1.2 

48.9 
100 

7.0 
28.8 

3.0 
1.4 

9.5 
69.0 

8.4 
59.2 

8.5 
7.1 

24.7 
2.4 

2.7 
0.7 

0.2 
0.1 

100 
7.6 

OUtl:os 
Paises(b) 

0.9 
3.2 

3.7 
1.5 

13.5 
93.5 

12.6 
76.2 

22.0 
15.9 

16.9 
1.5 

3.2 
0.7 

4.4 
1.0 

8.9 
100 

Fonte: I.JNCl'C( 1983-a), caJ.cul.os de autor a partir des anexcs das ~.311-335 
(a)- aelgica, 0~, Eln, ~, IWia, ?.Baixcs, R.Unido 

I 4.J I 67.2 

I 1.0 
1.8 

I 0.9 
128.8 

I o.a 
21.J 

I 
I 

I 3.9 
7.5 

I 
I 
I 
I 2.1 
I 2.2 

I 2 
1100 

l \ 
AUstral.ia I N.Z.e A.SUl amost:a 

10.5 
21.1 31.5 

9.8 
2.0 3.5 

17.6 
68.4 61.5 

18.9 
64.4 53.8 

8.1 
3.4 6.5 

14.9 0.8 
1.8 

51.7 1.9 
6.7 2.0 

15.7 100 
100 

{b)- Al.lstr'..a, :'inUrx:li.a., Gl:i!c:ia,Isl.an:iia, Ir.Landa, L.i.echtstan, Noruega, ?Qrtugal., E.spMlz. 
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I 

~I 
100 I 

I 
I 

100 I 
:oo I 

I 
I 

100 I 
! 

100 I 
100 I 

I 
1oo I 

I 
100 I 
100 I 

I 
1oo I 



ANEXO 3-I.A 

stock de IDE por Paises de Origem e cest.L10 
Por sectoms de Actividade 

I Exporta¢es ( ') Drq;lorta¢es (' ) 

I EUA 1966 1977 1982 1986 I 1973 1980 1986 
I 
I sector Pri.mario 36.1 24.0 27.0 22.8 I 41.2 25.2 28.8 
I sector Marlllfactureiro 42.3 41.8 34.7 36.4 32.7 39.8 32.5 
I Holdings 1.5 7.7 8.1 8.8 
I sector de 5el:Vi~ 20.1 26.5 30.2 32.0 26.1 35 38.7 

<:anm:io 8.1 11.4 10.2 10.1 14.5 18.3 19;9 
I Bancos 0.6 3.0 4.3 5.3 I 0.9 5.5 5,9 
I Financ;as 2.7 6.0 9.9 11.0 0.9 1.6 2.3 

I segw:os 1.2 2.1 3.0 
2.91 

7.0 7.3 6.5 
Transportes e cemmi. 4.5 1.4 0.9 0.9 1.4 0.8 0.9 

I Diversos 3 2.6 1.9 1.8 I 1.4 1.5 3.2 
TOtal (mil milhCes de SEUA) 51.8 148.4 240.9 294.6 21.4 83 209.3 

I G.Bretanha I 1974 1981 1984 19861 1974 1981 1984 1986 
I vml I Sector Prilrario I 29.3 31.5 39.0 vr.d/ 31.6 38.2 36.8 
I sector ManufactuJ:eiro I 39.6 36.3 30.8 vrxil 45.6 40.7 39.3 :I I sector de 5el:Vic;os 31.1 32.2 30.2 vrxil 22.8 21.1 23.9 

I carercio I 11.1 8.6 13.2 ~I 8.3 8.6 8.0 mi 
Bancos 5.5 4.2 1.2 4.5 4.9 7.3 8.6 

I Fi.nancras 
I 

3.3 2.5 4.1 1~1 1.0 1.0 2.1 4.4 
I segw:os 4.6 6.8 6.8 2.7 1.2 2.0 
I Transportes e Ccmmi.. 

I 
2.3 2.3 1.9 vr.dl 1.1 0.4 0.5 I I Diversos 4.3 7.8 3 vr.dl 5.2 5.0 4.0 

I TOtal(mil milhees de $ EtTA) I 35.7 84.9 90.7 133.91 24.2 57.2 46.1 71.71 
I 
I Japao 1974 1980 19861 I I 
I sector Mineiro I 30.1 19.4 14.11 I I sector Marlllfact:ure.i.xo 32 34.5 29.21 

I Diversos I 2.9 8.8 8.9, I Sector de Seivic;os I 35 37.3 47.8 
I carercio I 11.7 14.8 15.21 I I Bancos I I 

I Financras e SegUros I 8.7 6.6 12.~, I Transport:es e Ccmmi.. 14.6 1.9 
I Diversos I 14 12.71 I I Total (mil rn:ilhCes de $ EUA) I 10.3 36.5 83.61 

I RFA 1978 1980 19861 1978 1980 1986 I 
I sector l'rimario . 11.2 10.3 9.2/ 2.3 2.9 1.6 I 
I sector Manufacturei.ro 50.8 47.6 44.11 62.4 58.8 50.2 I 
I sector de 5el:Vic;os 38 42.1 46.7 35.3 38.3 48.2 I 
I Carercio 17.1 19.9 201 14.5 15.7 16.8 I I Bancos 6.2 6.7 6.9 5 5.2 7.1 

I F.i.nazx;:as 1.5 1.9 3.~1 0.1 0.2 I Seguros 2 2.1 1.5 1.1 1.9 
I Transportes e cammi. 1.5 1.3 0.91 1.4 1.3 1.2 I I Diversos I 9.7 10.2 9.31 12.8 15 21 I Total (mil .milhiees de SEUA I 33.3 43.1 771 46.9 48 65 I 
I Franqa I 1978/80 1981/83 1984/8611978/80 1981/83 1984/86 I 
I sector Primario 15.5 35.5 201 31.2 21.8 18.5 I I Sector Man!.tfactuia..iro 45 30.6 33.6 34.2 39.7 30.2 

I Holdings mi 2.3 8.7, vr.d 1 3.5 I sector de Se..'"Vic;os 39.5 28.5 35 34.6 30.9 41.3 

I <:a!Et:io 13.7 6.7 4.2/ 15.6 21.4 17.1 I C!:9d.ito 16.7 14.2 17.8/ 10.5 6.6 17.9 

I Seguros 2.4 1.3 3.3, 0.4 o.s 1 I CUttos 6.7 6.4 9.7 8.1 2.4 s.3 
I oiversos vr.d 3 2.5/ vr.d 6.6 6.5 I 

Fonte:IAUBIER,O. ( 1988), {:Po 7-12 ; vnd- valor nao definido 
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I Indlistrias per 

ANEXO 4-I,A 

Reparticrao de soo liMN rndust:iais per Intensidade 
de R&D e Grau de 1-llltinacicnallda.cle - 1981 

ide I\ Ven:las lllliXiias e! \ ~ TOtal e I Grau de I 
l:rntensidade de R&D(*) liMN I % scbJ:e a ae:lia.( a) I % sobre a 1!'13d.i.a.( b) I nulti.'laciona.Lidads (c) I 
I 
I El.evada : ' do total 34.8 52.6 34.0 39.7 

I 
11-AerOnautica 1.4 108 140 15 

12-Equip. Escrit6rio 3.2 95 123 34 

I 3-Pett6leo 6.8 396 78 49 

14-Ma.terial Elktrico 

I e Electr6nico 8.6 108 146 27 

IS-?ro:lutos qulmicos 

I e Faraceuticos 6.0 52 48 42 

16-Qlimica I!Xlustrial. 

I e Agricola 8;8 98 83 30 

I 
I M2dia : %do total 32.6 27.0 27.9 22.4 

I 
11~ Industrials I 
I e Agricolas I 9.8 48 59 24 

12-Borracha I 2.0 69 103 39 
IJ-IndUstria Allt<l!Pvel I 7.4 162 160 36 
14-Matais e ?ro:lutos I 
I ~cos I 13.4 67 60 20 

I 
I BaUa : 'do total 32.6 1 20.4 38.1 30.3 
I 
11-Ma.terial/eonstruc;:.io 4.0 I 40 so 39 

12-'rabac:o 1.4 I 169 117 46 

l3-8ebidas 2.8 I 50 72 28 
I4-Alilrenta¢o 10.2 I 72 243 36 

IS-Papel e ?rodutos I 
I de Madeira 5.4 I 46 41 19 

16-'l'eXt:eis Vestuario I 
I e Artigos de couro 2.8 I - 38 53 17 
17-Qltl:as In::iUstri...as 6.0 I 68 67 18 

I 
I 'do total I 1oo.o I 100.0 100.0 33 
I 
I cee£. de conelac;:.io r 2,3 "'0.86 c/ 2= veodas e 3 .. grau de nultinacional.i.dade 
I de o.rdan de speaman 

Fonte: S'IOFF<lm,,].H. e r::<JNNIN;,J. (1983) 

(a)-~ aedio:628.838 trabal.hadoz:es 
(b)- Ven:Jas ae:lia.s I 5. 476 miJ.bi5es de $EUA 

(cJ- ' de prtXiJ.u;ao no exterior z:elativamante a prcxiucrao total 
(*)- Classifica¢o sequn:jo OONNIOO,J e PFARCE:,R.D.(1981), p.10 
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ANEXO 5-I.A ,.f~~~' -=·--~:---~--\ 
/' ', \ \_\ \ 

Grau de 1-Ul.tinacionalidade e t de Exportac;Ces Int:ra.fma I ,·i ·. ,. .fi! 

das 866 Maiores Elrpresas Indust:riais ( 1977) \ l I ':,,'• ''·) 

I ~ '\ 'I 
\.C·,1 ./~/ 

I I Grau de /otlltinacional.iclade (') I Todoa oa Paises I 
I Irdlstrias 1= I I I 
I Intensidade de I&D( **) I EtlA E.Utopa Japao O.Paises I G. de /otllt.jExpOrt.(*lJ 

I I I 
I Elevada I 35.8 44.0 3.6 5.2 I 33.5 34.5 

I I I 
11-Aeroniiutica I 7.5 6.8 na na I 7.5 1.9 
I2-Eq.Escrit6rio e I I 
I Ccirpltadores I 44.2 39.3 10.0 vn::i I 41.5 91.3 
I3-Petr6leo I 47.o 59.5 1.0 1.3 I 42.7 51.0 
14-Eq. Cientifico de I I 
I Precisao e Fotcgr. I 35.2 21.0 8.0 na I 33.1 58.2 
I S-Eq. El.ectri.co e I I 
I Electr6nico I 21.3 26.6 4.0 45.8 I 20.5 36.6 
/6-Qlimicas e I I 
I Fa.tttaceuticas I 25.7 40.5 4.3 4.3 I 29.0 35.0 I 

I I I 
I M9dia I 19.6 20.4 8.6 21.6 I 18.4 36.9 

I I I 
11-Eq.L-dustrial e I. I 
I Agricola I 28.1 26.9 2.8 48.6 I 22.9 52.6 
12-constru~ Naval, I I 
I C.Ferro e Eq.Transp. I 5.0 1.6 7.1 31.7 I 8.8 0.1 
13-Eotracha. I 31.6 48.6 7.0 nsa I 34.2 
14-Veiculos a Motor e I I 
I Canponentes I 21.4 20.5 17.4 vn::i 20.6 62.4 
I 5-P=iu~ de Pn:dutos I 
I de ~£tal I 13.7 16.8 3.3 15.2 13.5 12.4 

I I 
I aa.iJ(a I 17.9 44.6 4.8 13.3 25.0 9.5 

I I 
11-Material de eonstru~l 21. 7 38.7 3.0 2.0 27.9 8.7 
12-'l'abaco I 29.o 52.1 na na 40.8 0.5 
IJ-Bebidas I 23.6 20.5 nsa 3.7 17.4 20.3 

14~ I 18.8 55.2 2.1 5.8 28.8 9.2 
I 5-Pat:el e Produtcs I 
I de M!!de.im I 13.5 32.8 4.0 32.4 18.1 9.5 
16-'l'exteis, Vestuario I 
I e Pm:lutos de ccw:o I 10.2 26.5 12.3 11.7 15.5 12.8 
17-E'.di.<;ao e :rmpressao I 6.2 15.3 4.1 vn::i 9.2 5.4 

I 
I 01tJ:as Irdlstrias I n.o 0.9 5.0 2.0 5.8 5.9 

I 
I Total I 21.1 35.5 6.1 15.5 26.6 32.8 

Fonte:rAJNN:Iro,J, e PF.IlRCE,E.D. (1981) 

vn::i- valorea nao dispaliveis l na - nao apl.icavel 
(*)- respeitante a Uli'A S\ll:>-amcstn de 329 enpteSas e a 49\ das vendas totais 
(**)-total de cientistas e ~/emprego total 
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ANE:!O 6-I.A 

Dist..."'il:uic;ao ds uma l\ltv:lstra ds Filiais per IndUstri.as 
e Nacional..idads da casa-Mae- 1911(*) 

Naciona.l..idada da casa-Mae ' 
!n:!Usui_a 

llFA P • .i3aUcs E!.lll. SUic;a. Franc;a. B.I..Ilx. ;w Japio can.ed.i 

I Intensivas em !&D I 88.3 88.4 69.1 68.2 63.7 52.3 51.2 so.s 50.0 

I I 
I ~lhos de ?tec:isao I 3.3 2.9 2.0 1.5 1.1 1.6 0.6 0.2 o.o 
I :::q. 'l:rans-;:orta I 5.7 0.2 6.0 o.s a.5 0.8 4.7 8.4 1.6 
I Mo3.quina.s nao ~ I 12.0 5.6 14.0 18.0 7.4 9.5 8.1 14.0 41.0 
I Maquinas Elec:t...""icas I 1e.o 34.0 9.6 12.0 9.6 9.1 ll.O 17.0 17.4 
I euimicas I 46.o 32.0 29.0 35.0 24.0 25.0 21.0 8.0 o.o 
I ::oo:ac.':a I 2.1 9.2 3.0 0.8 3.5 0.0 2.4 2.7 o.o 
I .?e1:...'"6leo I 1.2 10.0 s.s O.J 9.6 6.3 3.4 0.2 o.o 
I I 
I llao tm:ensivas em r&D I 11.7 ll.6 30.9 31.8 36.3 47.7 48.8 49.5 50.0 

I I 
I . Alilre!r..a¢o I 0.3 0.5 14.0 21.0 0.5 2.0 25.0 5.3 18.0 
I Metais Primarios I 6.6 1.7 3.0 3.5 11.0 15.0 8.4 9.4 18.0 
I '!'eXteis e Vestuario I 1.1 3.2 2.1 5.1 2.1 6.7 4.1 28.0 o.o 
I Madei.:ra, Pa;:el e !ot:lbiliariol 1.8 0.1 5.3 0.8 1.3 7.1 5.5 2.5 7.4 
I cuuas I 1.9 5.5 5.9 1.1 21.4 16.9 5.2 4.1 6.6 
I 
I if. 0 filiais 666 410 371 376 253 2160 438- 188 

Fonte: aua:t.EY,J.P. e Cl\SSCN,M.(l976), p. 29 
( * )-1968 para os E!.lll.. 0s paises estia orCenados da esque:t:da para a dil:eita. pela' 
de filiais per i!:ttsnsidade E!l1 I&D 
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I Sit1la9(!es 
I 
I 
I Acti.vidades( .i.n:l(jstrias) 

I 

I 

ANEXO 7-I.A 

FMN a catercio Internac:i.onal. doe .EllA 
por T1po de Actividade - 1977 

~s doe .EllA I ~s doe .EllA I 
I Origina.rias de Fili.ais Maiorita.rias I origintr.i.u de Filiais Maicriarias I 

I 
2 3 4 6 7 8 I 

I 
I 'l'odas as Acti•YldaCss 81.3 25.9 39.9 i0.2 81.7 4.1 63.2 69.5 I 
I I 
I Mim.--a¢o 68.4 o.o 2.5 D 19.6 21.0 D D I 
I Pat:l:Oleo 81.1 46.0 D D 82.6 29.2 47.1 74.3 I 
I I 
I MallUfa.ctureil:a 82.1 2.0 D D 81.6 2.6 55.0 70.4 I 
I A.litlenta¢o 8ebi.das e Afins 82.5 0 51.9 24.9 46.6 2.0 26.0 41.2 I 
I ~cas e Derivados 83.0 1.7 46.4 65.1 88.3 1.0 41.6 83.2 I 
I Metais Prilnarios e P .de Metal 41.1 0.7 38.9 60.3 74.8 2.7 28.2 72.9 I 
I Maquinas nao El.Sctricas 89.6 4.2 0 0 92.6 9.4 39.4 90.7 I 
I Eq. El.ectrico e El.ectr6nico 93.6 6.4 37.5 58.5 85.7 2.0 31.3 84.6 I 
I VeiOllos a t-btcr e ~o 91.8 0 26.2 71.4 80.7 0.7 75.0 57.1 I 
I I I 
I OJtras In::Jllstrias Manufactureiras I 48.3 3.9 37.4 D 78.8 4.4 42.3 70,6 I 
I 'l'e!Xtais e Vestuario I 72.3 0 46.7 44.6 63.6 2.1 40.2 53.1 I 
I Madeira Mcbi.liario e Acess6rios I 39.3 o.o D D 47.6 3.3 D D I 
I Papel e Derivados I 34.2 D 17.5 28.5 60.5 5.4 0 0 I 
I Ilt;lJ:essao e Fdi¢o I 55.9 0 28.4 62.2 89.2 1.7 88.2 76.9 I 
I P:ro::!utos de 3orracha I 54.4 1.0 D D 81.5 17.1 51.1 61.8 I 
I P:ro::!utos de P .J.astico I 58.3 24.2 22.5 80.6 6.0 44.0 75.8 I 
I l?edn, cetamica e Ciirento I 89.3 1.8 50.0 59.2 71.9 1.0 52.0 58.0 I 
I Instrll!Ientos e P. R.elacionados I 76.7 0.5 29.8 69.9 94.6 1.6 45.9 96.9 I 
I I I 
I carercio I 77.5 0 58.7 73.9 86.3 3.2 92.4 81.5 I 
I 
I 
I 
I 

Por Grosso I 0 0 59.3 74.4 90.0 5.0 90.7 76.8 I 
Bens ruradoi.ros I 88.0 D 58.3 74.4 90.0 5.0 90.7 76.8 I 
aens n.ao r:ur-adoi.ros I D 0 61.2 74.6 80.2 0.1 94.8 91.7 I 

A Retal.ho I 0 0 46.3 62.5 82.9 0.5 97.6 80.0 I 

Fonte: CASSCN,M.(l986), ttJ.32-39 
1- ts de importaQc5es da casa-iMe originari.as de filiais ; 2- % de import:ac;Ces da casa-iMe ori
ginarias de filiais mas por alas. nao prcduzidas, an rela¢o ao total de ~s das filiais pela 
casaoomae; 3- % de .impo:rta.c;:Ce de filiais nao anericanas local.i.zadas nos .EllA, provenientes de fil.iaia 
nao aaericanas en :el.a¢o ao total de .il1lportal;:Ce provenientes de filiais na.o aaericanas; 
4- ts de importaQc5es de fil..i.a.is anericana.s mas por e1as nao prcduzi.das, feitas por filiais estrangeitas 
lrcalizadas nos .EllA; 5-~ das casas-m3e para as filiais, mlativaaent:e ao total de 
export:aQ'5es anericanas para filiais ; 6- % de export:aQ'5es de !:ens de capital das casas--mae para as 
filiais, en relac;ao ao total de ~s das casas-fie para as filiais ; 7- % de ~ 
de !:ens fi.nais das casas-m3e en :el.a¢o ao total de export:aQ'5es das casas-m3e para as filiais ; 
8- % de exportas;Ces das casa-m3e( !:ens i.ntetlrSdi.os e de capital) para as filiais scbre o total de 
exportac;Ces anericana.s(~ i.nte:cnlidios e de capital) 
I>- .inf0IIlll!¢o suprinti.da por razEes de confidenciali..; - valores .i..n'e.levente do dencminador 
que pcdi.am C0!1duzir a :r:2c:ios enganadotes. 
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.Uquns Illii.cadatall c'.e Inta.q:ena= du 
1:cxlnaDi..u 11ac:i.cx1Ais llO" .\c¢1 du Elti ! 'I 

I I ~ iW ilFA Japig rui<;a ~ CUiadA 
I 
I Pra:b;.io no axteticJ:I I 
II'IIB< 1976 I I t6.2 27.8 a.ci 6.8 64.2 6.5 12.2 

I I 
/P~ ea fi.Liais I 
/de Elti esc:angai.J:as n11 I J.O 21.2 25.1 5.1 21 .a 36.2 

I~ da Iai. Mm!t. 1!1974) ( 1973) ( 1972) (1975) (1975) (1975) 

I I 
IP~ c'.e filiAis I 
I de Elti asc:angai.J:as no I 5.4 14.J 16.2 1.8 20.J 44.1 
~~ da Iai • .ManUt. /(1974) (1983) (1980) (1978) (1983) (1975) 

I I 
jP~ c'.e fi.Liais r 
fda EMl lo::al.s na an;u:eqo I JS. 0 Jl.O ~o.o 40.0 29.0 
lela t!xi.~actuJ:ai.ra. 1 !19681 (1975) (esc) (EISt) (1975) 

rcmasa SAVl\RX,.J.(1981), ;l-27, ~ • .J.(l983-a.), (;l.JSOI SIM5Es,V.C.(1986), ?•1083 
(esc)- ~tivas 

ANEXO 9-!.A 

?articipa¢o de 300 00 doe EUA na ~ da 

?.E.f.i.Jax 

21.4 

In:ilisaia Marnlfa.c:t1ll: de a Paises selec:ionados ,,, - 1970 

I EUA canada RU 8 .IJJx. Ftaix;a. RFA Brasil 
I 
I Total. da rtx:lllst....-ia 35• 52• 15• 16* 6• 8* 18• 
I 
I~ 15• 26 10• 3 4* 3 
I Pa¢ 30• • j9 5* 19• 8 2 13 
I Q.Wnic:a 57• as• 21* 48• u• 7• 19* 
I 9or.racba 21 99 31 48 6 ll 48• 
I Matais 26 29 10 6* 2 7* u• 
I ~ nao El.Sc:tticaa 37• ao• 21• 41* 14• ll* 34• 
I ~ E.lectricas 58* a2 18• 43 a• 6* 24• 
I El:i. de lnnsport:e n• 90• 27• lB a 25* 65 
I 'l'ext:eis e Vestuari.o 9• 16* 1 10• 0 1 s• 
I MadeiJ:a e M:lbiliario ll• 50* 1 0 0 l* 1 
I ~sao e l!kii.c;ao 4 u 2* 1 1 1* 1 
I Ped:a c:lmnto e Vidto 29 32* 6* 6* 9* 4* 9 

I :tnstm~antos 66• 90* 56* 45• 20• 35• mi 
I euttu 29'* 30* JO• 0 1 6 20* 

Fonte: ~.P.J. e OSSQJ,M.(1976), p.l5 
• - significa qua a ~ das F!tl cz:esceu entre 1966 e 1970 
mi- val.oms nao dec:l.arados· 

A-7 

~i4 arilqica IUJ.ia espanha Pol:tl.lqlLL I 

ll.& 10.1 J.2 

7.J 44.0 2J.a 19.~ 19.5 
(1976) (1975) (1911) ( 1974) (1978) 

5. 7 J8.0 lJ.S 11.2 13.7 
(1976) (1978) (1983) (1971) (1981) 

l.S 
(1976) 

M!xico 

25* 

8* 
23* 
20* 
40 
38• 
63• 
sa• 
45 
3* 
2 

26 
mi 
64• 



?aises 

Argentina 
Brasil 
Chile 
Colombia 
India 
c.sul 
Malcisia 
Mexico 
?er1i 
Filipinas 
singapura 

Fonte: UNCTC 

ANEXO 10-! .A 

?arcicipaqao de ?iliais Estrangeiras na 
Industria Manufacturaira de alguns ?Vll (') 

!mpreqo i'roduqao(a) Actives :"ixoa 

10.1(1970) 31(1972) 
38.0(1977) 44(1972) 33( 1977) 

25(1978) 
20.0(1970) 43(1974) 
13.0(1973) 13(1975) 
10.0(1978) 11(1975) 
34.0(1978) 44(1978) 38(1978) 
21.0( 1970) 39(1970) 

32(1974) 
7.0(1970) 

58.0(1978) 83(1978) 

{1983-a) pp.l36-137 

ANEXO 1-!I.A 

Econaitias de Escala dos ?ro:iutetes de Massa Etll:t:I;SUS - 1976/80 

E:X9ortaqdes 

30(1969) 
43(1969) 

30(1970) 
5(1970) 

27(1978) 

92(1972) 

I Caty'cidarle I N. 0 de I ?mi. I ?rcd.(a) I Prcd.Planeada(1000 ) I Pto:i.I'laneada(1000) I 
I Estimada I !otxielos I ?oteilci.al.l ., .l.arsada I p/Fabrica de t-tmt. I p/F~ de Mont. 

smpresas I w e VI:!.{ 1 > I auicos I p/na:lelo I p/trotor I 
I (1000) I I (1000) I (1000 ) 1 2o113oo 3o1/4oo 401/6oo 1 501/600 5011900 

I CERYSLm 1000 3/4 I 250133.9 1 2201210 1 .. 
I s.tm~.ND 1200 4/5 I 24onoo 1 1851260 1 .. 
I G.IDl'CJ!S 1550 4/5 I 3lOI38s I 420 I .. 
I~ 1550 8 I 194 I SOO(b) I 
I PEOO.Cl'IR. I 1650 7 I 236 I 425<b> I .. 
lmw I 1550 5 I J5o I a7o I .. 
1~1 1800 5 I J6o I 610 1 
I mr I 1850 6 I 308 I 55o I 

Fonte:-Rm,O.G. ( 1977), t:P•J13 e 316 

Nota8:- (1)-IIP-Veicul.oa Parti.cul.ams ; Vl:tr-Veiculos Cc!er'..iais Ligeims 

(a) Inclui liDtOreS pi ~ 

(b) E.xcl.uizxlo a ~ ca1junta da l'!.U21.r, \UL\0 e R!NlWLT 
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ANEXO 2-II.A 

?rincipais Elt;lresas EW:'O!;:eias da IIXillstria c!a ccn;:onem:as para AUUli'Oveis - 19 79 

I Pais I Empresa It Auto.(1ll % nerc. (2) Principal Accionista. Pro:luto Principal 

I 
I I a:scH 63 12.7(7.3) I R.a:&:H stiftunq GnbH 89.5% Fam.oc.ec!l 10.5% I eq.el.ectrico 
I I 'lFJES 65 3.6 1 m 10o% I sist. tnvtes 
I I auECK 90 2.8(1.4) I Familia HUECH >50\ I sist .luzes 

I I ZF 65 2.1(1.4) I ZEPPEt.IN stittung 88 • a' I ex. velcc:idades 
I I F&Sl\Cl!S 70 2(1.3) I Fam.Sl\Cl!S 25\;Ccmnerzbank25!1 Salz.AG 23\ I enm.iagem 
IR I SCHAFER 30 1.9(1) I Familia SC!W'ER 100\ I rol.al!entoe 
IE I P!ERBURG 98 1.9 I Familia P!ERBURG 80\;s::sc:H 20, l carturadores 
IP I BEER 81 1.9(1) I Familia BEER 100% I radiadotes 
I u. lvro 81 1.9(1. 7-a) I MRS.L.SCHINOLING 100% I ll'al1al!. ,rred:i.clor:es 
I ISWF 100 1.8 1 m 1oo• I eq.elSctrico 
IF ISKF 38 1.5 I AB SKF 99 .9\ I rolamntoa 
IE I MAHLE 70 1.5(1) I MAHLE stiftunq 100\ I pistees 
I D. I oom: 100 1.2 I Familia OOEl'ZE 100\ I pistC:es 
I I~ 48 1.1(1.1) I Familia r].JMIOr 60% I aa!PJ!l adores 
lA I M&lit.JM.iEL 90 1 I Familia MANN 50\;Familia HtM1E!L SO\ I filtrcs 
IL I JURID 90 I BENDIX 100% I calQOS de tJ:avC:es 
IE I SCEMID 70 I 1-Btallgesellschft 100% I pistC:es 
IM I OCG: 85 0.7 I Familia OCGE 100\ I apara cheques 
I .A I EBERS?.a.c. 70 0.7 I Familia ESERSPACBER 100% I sist. a1.iirenta¢o 
I I EJ:Rm> 85 0.4 I INlXJVA GnbH 100% I fechce e guam. 

I I B!ISrEIN 85 0.4 I Familia B!ISIEIN 100\ I apara c.~Jcques 

I I OOIRAS 57.1 I I 
I 
I I VALm(m.P.OOO > I as 7.6(3.4) I T.& NEWALL 10%;Gr.SUEZ 7.5% ti.A.P.6.5% I eq.electrico 
I I PARIS-RICIBIE I ? (b) I FFA 1oot I -
I I ti.CEAUSSCN I 90 7.4(2.2) I RENAtlilr 35. u ;PEUGEOr 35 .u; VALm 10' l cao:. e partes 
I I C.CARR!X:ERIE I 100 3.3 I RENAtlilr 99 • 9\ I cao:. e pa.rtes 
I I FRA.MEX:ANIC I 100 S.4(1.5) I RENALlilr SO% ;PEUGEOr 50% I mct:otes e carp. 
I I DBA I 90 3.9(1.2) I BEmiX 92 .5ts I eq. dir.e trasm. 
I I OOCELIER I 100 2.3 I I..OCAS soi;VALm so• I eq .elSct:ri.co 
IF I S.M.AIJr. de l'EST I 100 2.9 I PEUGJm 1oot I cx.vel.ccidade 
IR I CF1C I 90 1.8 I C.G.E. 74.8% I aom,J adores 
lA I PW~EN I (C) - I. ? l -
IN I JAEXiER I 69 1.5 I PLAFINOO 53.9\(*) I eq.boxtio 
~~ I A.et aur.PEUGJm I 69 1.4 I PEUGJm 74.6t I apara cheques 
lA I SEJ:MA I 100 1.3 I ? I eq.luz 
I I p .M.IABINAL I 58 1.3 I I ell. e filtrcs 
I I IIX:BAIRE I ? 1.3 I ? I 
I I GI(F)/Gt(SIRA.) I 56 1.2 I G.~ 100% I eq.el.ectrico 
I I S.F/5 de ID!.PPY I 100 1.1 I RENALlilr 33.3%;PEUGJm 33.3\;WL\U 33.3% I mct:otes 

I I FOOD(F) I 100 1.1(1) I FOOD 100% I tJ:ansm.a.utanaticas 
I I SOLE:X I 87 0.8 I MMliA 1oo• I caJ±madoms 
I I Gt1IENZER SPICER I 94 0.7 I GKN 99.8% I juntas de tJ:ansm. 

I I PA!l!Sll!A I so 0.7 I HI1JXlliNSCN-MAA 95% I partes de sUSJ;el1Sio 
I I (1.l!L!.imY I 100 0.6 I PEOOJmr a3.s' I volantes 
I I ~!OtlPOLE I 100 0.6 I DANA Ol!P .PSfs I pistC:es e cil.irx!ros 
I I 'li1IEW:O ~. I so 0.5 I AM&UCAN ~50% I eq. tnvtes 
I I OOIRAS I 49.3 I I 

cont:ima. •. • na paq. sequinte 
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ANEXD 2-II.A 
••••••• Continuaqao 

I Pais I Eh!presa I tAuto<l>l tM!!l:C<2> Principal Accionista 

l----------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 

I 
I 
I 
I 
IG 
IR 
I A. 
I 
IB 
IR.. 

IE 
IT 
lA 
IN 
l!i 
[A 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

I WCl\5 

IGI<N 
I ASSCX:IATED ENG 
I Al.1l'QoOriVE P!lCO. 

I 'IIJRNER & NEWAL 
I ROCKWELL-R.U(f) 
I c:t.HmlS ENGINES 

I WBE INVES'1MOOS 

I SMITH IND. 

I !WIEKER. SI!XlELEY 

I BIRMID rpw.sr 
I cm.auo 
I BBA I 
I Cl\M G/CLIFFORD(g) I 
I ARMS'lilCm FtJJ • I 
I J:lll:!'CRL' I 
I CW'ItW DEW. I 
I CAPE IND. I 
I~ I 
I JOOl\5 rmoHEAi:> I 
I CEl\MPION I 
I EDBRO I 
I CPoMFaiD ENG. I 
IOOIRAS I 

80 
42 
90 
94 

31 
75 
83 
10 
40 
10 
49 
29 
73 

100 
95 
45 
94 

27 
57 
71 

100 
91 
74 

15.2(4.6-d) 
17.7(~) 

6.1(1.5) 
4.5(1.1) 

3.2 
2.4 
1.5 
1.2 
2.7 
2.2 
2.9 
2.2 
2.7 
1.6 
2.2 
2.4 
1.5 

WCl\5 P • Furx:ls a!Xi Eh'lpl 'Share 17 • 8% 
nenhun 
nenhun 
PINICN INV. 14.8%; WCl\5 11.7% 
nenhun 
RCCKWELL INl' lOOt 
c:t.HmlS EMl!NE CCRP. 100% 
nenhun 
nenhun 
nenhun 
THE smJRl'I'IES ~ 'llW'ST 6 .lts 
nenhun 
nenhun 

I 'mW m:. lOOt 

I nen11un 
I BRI'l'l\NIC ASSURANCE o:l. 7. 8\ 
I l\MERICAN ST1INDART lOOts 

1.1 I cmum:r a:NS. 66.3ts 
1.2 I 1 

1.3 I 1 
0.8 
o. 7 
o.a 

20.9 

I ? 

I ? 

I ? 

I 

I eq.el.ectrico 
I t..""a'lSlU. e eq, rrator 

di.rec, , pistees, ccmp .motor 
sist.al.itn. ;volantes 
guarn.; filtroe 
jantas ,ap.choques ,eq.bor. 

ncto.res e ccn;l· 

banooa e sist.escape 
instr. , sist .a.l.i!renta¢o 
aomuladoms 
ci.l.indros ,ex. velcx:idade 
acumnladoras 

discos de t.ravao e emb. 
dir .ex. vel. ;d.ireo;ao 
apara cheques 

l ex.atilr. ; ex. valoc:idad3 
I eq.vario 
I discos de tJ:avao e emb. 
I dir .ex. valcci.cll!des 
I toolas e susp3!1SC:es 
I eq.ignic;:ao 

I eq • hi.dJ:aulico 
I eq.vario 

I 
l-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 

I 
I 
I 
I I
IT 
lA 
IL 
I I 
lA 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

I FIAT CCto1P .DIV. (h) 

I das quais 
I Ml\GNETI MARELI 

I CXMIND 

I GIIARDINI 
I ASPERA 

75 

I WEBER I vn:i 
I FIAT IllllRIFICANri I vn:i 
IM I vn:i 
I CAVIS I vn:i 
I FRAMrEK I vm 
I oo I vm 
I EnUEIT! I vm 
I VAUD( I) I vn:i 
I VALm suo I vm 
I ELMA I vm 
I SPICA I vn:i 
I Fl\llS'l"O CARELtD I vm 
I <l1.IROO I 

46.9(4.4) 

5.6 
5.3 
3.5 

3.1 

35.6 

I FIAT lOOt 

I 
I FIAT SOts 
I FIAT 100% 
I FIAT 69.5% 
I FIAT lOOts 
I FIAT 100\ 

FIAT lOOts 
FIAT lOOts 
FIM 51% 
FIM 79ts 
!Tr 99.1\ 

FIAT 33.3ts 
VAUD(F) 100% 
VALm(I) 100\ 
VALm(I) lOOts 
ALa RG!ED lOOts 
WCl\5 40ts 

I tala a gama de ccmp. 
I 
I baterias,eq.eJ.ect. 
I eq.luz 
I sist.escape 

I 
I Clll±:w:adotes 
I lubrificantes 
I sist.pintura 
I eq.elec:'"..r.i.co 
I suspansOes 
I sist. travt:es 
I eq.eJ.ectrico 
I emb. ,eq. temdco 

I 
I 
I partes de trsnsm. 
I sq.el.ec'"-"ico 

I 

E'alte:otganizado t:elo autor a partir de .MARFE:t.S,W. (1983) 
Nat:as: - (l) exclui. de pneus e cam. de ar (2) Entm ()valor da quota da mar::.na. CEE s/~ (a) inclui a JAIGm 

(b) incluido na. VAUD (c) icluido na. CEliC (d) incl.ui SO\ da w::EU.IER (e) inclui a G.SPICER (f) inclui a 

W.E!I.l!IlM. (g) grupo 9 valoteS de 1978 (h) inclui vendaa a cutras divisCies (vn:i)-va.lares nao disponiveis 
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ANEXO 3-II .A 

Produ9ao a Comercio per Regioes 
tin: milhoes 

*** exp. de 
imp. de ***'*' A.Norte(1) E.Ocid. (2) Japiio ?.Leste(3)R.Mundo(4) Total 

A.Norte 0.1 - - - - 0.1 
E.Ocid. 0.2 - - - - 0. 2 

1 Japiio - - - - - -
9 P.Leste - - - - - -
2 R.Mundo 0.2 0.1 - - - 0. 3 
9 'l'.Exp. 0.5 0.1 - - - 0.6 

?rodu9ao 4.8 0. 6 - - - 5.4 

A.Norte - - - - - -
E.Ocid. - 0.1 - - - 0.1 

1 Japao - - - - - -
9 P.Leste - - - - - -
3 R.Mundo 0.2 0.1 - - - 0.3 
8 T.Exp. 0.2 0.2 - - - 0. 4 

Produ9ao 2.1 0. 9 - 0.1 - 3. l 

A.Norte - 0.1 - - - 0.1 
E.Ocid. - 0.2 - - - 0.2 

1 Japiio - - - - - -
9 P.Leste - - - - - -
5 R.Mundo 0.1 0.3 - - - 0.4 
0 'l'.Exp. 0.1 0.6 - - - 0. 7 

Produ9iio 7 1.1 - 0.1 - 8.2 

A.Norte - 0. 6 - - - 0.6 
E.Ocid. - 1 - - - 1 

1 Japiio - - - - - -
9 P.Leste - - - - - -
6 R.Mundo 0.1 0. 6 - - - 0. 7 
0 'l'.Exp. 0.1 2. 2 - - - 2.3 

?rodu9iio 7 5.1 0. 2 0.3 0. 4 13 

A.Norte 0.9 1 0. 4 - - 2.3 
E.Ocid. - 2.7 0. 1 0.1 - 2.9 

1 Japiio - - - - - -
9 ?.Leste - - - 0.1 - 0.1 
7 R.Mundo 0.1 o.a 0.2 - - 1.1 
0 'l'.Exp. 1 4. 5 0.7 0.2 - 6. 4 

Produ9.io 7.5 10.4 3. 2 0.7 1 22.8 

A. Norte 1.1 0. 6 2 - - 3. 7 
E.Ocid. - - 3. 7 1 0.1 - 4. 8 

1 Japiio - - - - - -
9 P.Laste - - - 0. 5 - o.s 
a R.Mundo 0.1 0. 7 0.9 - 0.2 1.9 
0 T.Exp. 1.2 5 3.9 0. 6 0.2 10.9 

Produ9ii0 7.2 10.4 7 2.1 1.9 28.6 

A.Norte 1.8 0.7 2. 6 - - 5.1 
E.Ocid. - 4.7 1 - - 6 

1 Japao - - - - - -
9 P.Leste - - - ? ? ? 
a R.Mundo 0.1 0.5 1 ? ? ? 
6 'l'.Exp. 1.9 5.9 4. 6 ? ? ? 

Produ9iio 8.9 11.8 7.9 2.1 2.4 33.1 

Fonte : ALTSHULER,A. ~ Al· (1984) para o pariodo de 1929/80. Para o ana de 
19a6, calculos do autor a partir das estatisticas da SMMT (1987) 
(1)-EUA e canada; (2)-Austria,Belgica,Fran9a,RFA.,Italia,P.Baixos,Espanha, 
Suecia e RU (3)-Checoslovaquia,RDA,Pol6nia,Romenia a URSS 
(4)-Australia,Argentina,Brasil,India,c.sul,Turquia, e Joguslavia 
Obs:foram excluidos os paises cujo valor acrascentado local e < 75l 

- menos de 500 unidades 
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ANEXO 4-II .A 

Produc;ao de VP e de vc dos Tradicionais 
Produtores Europeus 

unidades fisicas 

I R.Unido Franc;a RFA Itc!.lia suecia 

I Ano 
VP vc VP VC VP vc VP VC VP vc 

I 1935 I 325193 91707 143000 22000 201438 41496 41000 9493 789 2529 
I 36 I 367273 114305 180000 24000 220000 51000 36196 16948 921 3497 
I 37 379310 113946 177000 24000 264441 63826 61366 16342 1793 4819 

I 38 I 341028 103849 199750 27450 276592 65577 59000 11777 2183 4766 
39 305000 97000 160000 22000 vns ns 55533 13303 vns vns 

I 1940 I 1949 131920 vns vns vns vns vns vns vns 
41 5117 140313 vns vns vns vns. vns vns vns 

I 42 I 
5464 155054 vns vns vns vns vns vns vns 

I 43 1649 147669 vns vns vns vns vns vns vns 

I 44 I 2108 130847 vns vns vns vns vns vns vns 
1945 I 16938 122 46 7 1565 33060 1293 5512 2093 8197 vns vns 

I 46 I 219162 146120 30429 65633 9962 13916 10989 17994 703 6633 
47 I 287000 154670 66277 71106 9541 13802 23375 18361 2545 6742 

I 48 I 334815 173302 100091 98281 29945 31349 44425 15528 2988 6509 
49 412290 216373 187653 97988 104055 59528 65379 20675 5341 5728 

I 1950 I 522515 261157 257292 100260 219409 86655 101310 26537 9911 7624 
51 475919 257964 319881 125774 276662 97529 119267 26286 13078 9872 

I 52 I 448000 241658 369938 129024 317643 110740 113653 24793 10529 10704 
I 53 I 594808 239967 371168 126180 387895 102686 143598 30710 19176 10251 

I 54 I 769165 268714 444242 155798 561173 119425 180851 35849 28564 16171 
1955 897560 339508 561465 163596 762205 146537 230987 37778 33140 17159 

I 56 I 707594 296950 662683 164396 910966 164623 279900 35893 37849 19425 
57 i 860842 288253 738290 189666 1040188 172044 318775 33024 52367 19287 

I 58 I 1051551 312856 968999 158550 1306854 188420 369374 34174 75439 15740 
59 I 1189943 370484 1127982 155177 1503424 215142 370659 30110 95647 16747 

I 
1960 I 1352728 457972 1175301 193909 1816779 238370 595907 48710 108382 20145 

61 I 1003967 460167 1063595 180628 1903975 247849 693695 65445 109853 21902 

I 62 I 1249426 425104 1340328 195805 2109166 243447 977860 68933 129192 22375 
63 1607939 403781 1520827 216150 2414092 253791 1105291 75245 145672 22260 

I 
64 

I 
1867648 464736 1390312 225584 2650183 259474 1028931 61148 1619 57 22227 

1965 1722045 455216 1423365 218618 2733732 242745 1103932 71616 181755 23818 

I 
66 I 1603679 438675 1785906 238646 2830050 220658 1282414 81512 173499 26411 
67 I 1552013 385106 1776502 233170 2295714 186605 1439211 103458 193976 20584 

I 68 ·I 1815936 409186 1833047 242570 2862186 244772 1544932 118716 223330 21351 
69 1717073 465720 2168462 290610 3312537 292028 1477366 118585 242887 27833 

I 1970 I 1640966 457532 2458038 292048 3527864 314383 1719715 134537 278971 31170 
I 71 1741940 456206 2693989 316305 3696779 285943 1701064 115955 287398 29670 

I 72 I 1921311 408119 2719401 298054 3521540 294542 1732379 107414 317962 33033 
73 1747321 416623 2866728 35!121 3649880 299185 1823333 134661 341403 36539 

I 74 I 1534119 402566 2698785 376288 2839596 260181 1630686 141829 326743 41616 
1975 1267595 380704 2546154 315152 2907819 278389 1348544 110085 316386 50463 

I 76 I 1333449 372057 2979559 423156 3546900 321189 1471308 119369 317380 50654 
77 I 1327820 386420 3092439 415442 3790544 313672 1440470 143447 235383 51518 

I 78 I 1222949 384518 3111380 396550 3890176 296188 1508597 147967 254256 51278 
79 1070452 408060 3220394 393064 3932556 317187 1480991 151289 296540 58280 

I 1980 I 923744 389170 2938581 439852 3520934 357619 1445221 165066 235320 63080 
81 954650 229555 2611864 407506 3577807 319200 1257340 176403 258261 55494 

I 82 I 887679 268798 2777125 371682 3761436 301229 1297351 155692 294792 54274 
83 1044597 244514 2960823 375039 3877641 276789 1395531 179620 362527 51995 

I 84 I 908906 224825 2713289 348863 3790164 255298 1439283 161894 372866 58986 
1985 1047973 265973 2632366 383740 416 6686 279234 1389156 183751 400748 60324 

I 86 I 1018962 228685 2773094 421521 4310828 286135 1652452 179248 421255 65897 

Fonte s M M T, varies anos 
vns-valores nao significativos 
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ANEXO 5-II.A 

Produ9ao de VP a de vc por Ragiees 
( Milhees de unidades l 

I Am.Norte Eu.oci.dentall Japao P.Lesta R.Mundo Total 
I 
[ANO VP vc VP vc VP VC VP vc VP vc VP vc 
I 
11929 I 4.79 0.55 I 0.01 I o.oo 5.35 

I 38 I 2.14 0.53 0.88 0.21 I 0.05 I 0.00 3.07 0.74 
l195o I 6.95 1.44 1.11 0.48 0.03 I 0.10 I 0.01 9.17 1.96 

I ss I 8.30 1.33 2.49 0.70 0.02 0.05 I 0.15 I 0.06 11.01 2.08 
l196o I 7.00 1.27 5.12 0.96 0.17 0.32 I 0.27 I 0.43 12.99 2.54 

I 65 I 10.02 1.90 7.52 1.01 0.70 1.18 I 0.41 I 0.64 19.28 4.09 
ll97o 1 7. 49 1.99 10.38 1.20 3.18 2.11 I 0.70 I 1.01 22.76 5.30 

I 711 9.68 2.37 10.93 1.20 3.72 2.09 I 0.92 I 1.12 26.37 5.66 

I 72 I 9.98 2.80 11.15 1.14 4.02 2.27 I 1.15 I 1.18 27.48 6.22 

I 73 I 10.90 3.36 11.47 1.24 4.47 2.61 I 1.39 I 1. 38 29.61 7.21 

I 74 I 8.49 3.11 9.94 1.22 3.93 2.62 I 1.63 I 1..55 25.55 6.95 

I 75 I 7.76 2.66 9.33 1.18 4.57 2.37 I 1.77 0.97 I 1.53 0.38 24.96 7.56 

I 15 I 9.64 3.50 10.78 1.34 5.03 2.81 I 1.87 0.98 I 1.61 0.39 28.92 9.03 

I 77 I 10.38 4.09 11.23 1.37 5.43 3.08 I 1.96 1.05 I 1.58 0.40 30.58 9.99 

I 78 I 10.32 4.39 11.32 1.32 5.75 3.39 I 2.07 1.o6 I 1. 78 0.41 31.23 10.57 

I 79 I 9.42 3.69 11.34 1.39 6.18 3.46 I 2.09 1.09 I 1.98 0.46 31.01 10.09 
l198o I 7.22 2.16 10.37 1.64 7.04 4.01 I 2.13 Lo3 I 1.89 0.52 28.65 9.35 

I 81 l 7.06 2.22 9.82 l. 38 7.97 4.21 I 2.02 1.08 I 1.50 0.44 28.36 9.32 

I 82 I 5.88 2.38 10.27 1.36 6.88 3.85 I 1.99 1.03 I 1.62 0.44 26.65 9.06 

I 83 I 7.75 2.99 11.16 1.33 7.15 3.96 I 2.04 1.02 I 1. 65 0.43 29.75 9.74 

I 84 I 8. 79 3.96 10.73 1.26 7.07 4.39 I 2.06 0.77 I 1.83 0.49 30.48 10.87 

I as I 9.26 4.32 11.21 1.43 7.65 4.62 I 2.09 0.79 I 1.93 0.49 32.11 11.66 

I 86 I 8.89 4.28 11.81 1.53 7.81 4.45 I 2.11 0.81 I 2.37 0.53 32.99 11.60 

Fonte: SMMT, varios anos 
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lmO 6--II.A 

Com~rcio de Veiculos-1979 

I B>tab Uilib I 
c.anrli I !eiro U!kb I Fan;a I IW..ia I 1\'p. F. Ale.l Slplrta I 

VP \C I VP I.CI VP I.CI VP I.CI w \CI w \CI VP I.CI 

RU 1748 6833 1768 68ll 0 0 231667 6l'i6 103462 4121 2779ll 19359 66725 411 
fRl'. 2ai3 liS 40 355 19019 5158 0 0 90878 26210 156673 10098 1lJ220 ll741 
l'lA 84 !'67 7 597 14630 4390 27ll28 20452 0 0 1.30292 12869 115692 247 
Rm 22020 2770 1075 2770 12098 4ll6 25Q505 13756 104229 11052 0 0 21J77 23 
B.L lS8S4 734 279 3 52493 4lll 103m 3 ll16S 4292 I 58900j 7978 2645 128 

(}E I s14oo 6BJ3I 1768 658 1 lll956 lSOOO 110117211 61266 1 3B3874 51045 lllfn64 84429 1 369152 32842 

m> I 115 
1:1 

8 :I 293 2041 5795 1171 5034 li41 5487 ~I 0 0 
9.E 1634 47 786 1549 15351 247 7816 358 68353 0 2 

fl'D\ I ~J 4m I 445 2998 1 15407 ll173 1 139331 1m 1 70739 7!:il3 1 Jl15:B 27563 19154 429 

T.BR I 67E 11957 1 2255 -J1C6 1 165496 75664 11222218 70122 1 48192s 68815 11705523 12li!:Jl 4<XXXl!l l3417 

81\ I o o 
1

590242 ~945 1 46464 491 36117 1151 72008 0 1326381 4217 0 5 
em 6<:0040 145616 0 0 4667 8 12510 1 2441 0 47169 695 0 0 

A.tlR I 600840 145816 1 590242 ~945 1 50931 s1 1 4ffi27 116 I 75329 o I l741!:il 4912 0 5 

A .IJII' I l3167 42726 1 40201 175ll I 100l9 3397 1 78255 lll2 1 15676 56o I 1600i 72ll UXl2 2990 

T.M 1634007 100542 1 6ll443 424475 1 6094o 3454 I 126882 3418 1 91005 56a 1 ll<l2li 12l!:il 13002 2995 

PSIA I 87248 44371 I 17nB 8841 84197 297671 32679 6811 I 29469 2520 I 64485 22996 28699 195 
.J\P 14929 185 84 20 2488 2 21ll 6 1537 0 32609 12 0 0 

l\fR I 2001 599lj 441 1o59 1 65285 19666 I 14m 60B34 1 37487 5585 I 11273 2llli 0447 846 

<m.l 8'iO 2lil I 7 oo1 I 34200 12287 1 t0452 7501 5539 169 1 lll60 1178 0 2 

R.N.E I 8'iO 8ls 1 0 Ol 0 Ol 4 o I 1788 llBI 293 2BJ 0 10 

T.m>.j 792797 254037 I 6W4 430931 I 410118 l«l838 I15532Jl 141935 I 647215 70045 12182970 18li9J 424157 J1465 

. HID. IB434l!:Jl ll46589 I 987673 643900 11155100 409317 13220394 393C64 11480991 151299 13932556 317187 965009 157109 

Fad:e1 5 M H T ( 1 9 8 0) ; V P - V e 1 c u 1 o s P a r t i c u l a r e s V c - v e 1 c u l o s C om e r c i a i s 

s.B::Ia I ~ I 'll:i;,JW, 

I 
w I.CI w \CI w \CI 

39962 6552 1757lJ 37518 197300 75518~1 
540 1459 47557 9155 455900 91431 

2115 164 1600 830 538248 ~1i 
75ll 836 175935 8405 594869 4lll6 I 
lBfl5 131 81324 0022 877070 J1044 i 

62870 18653 1 630440 78408 lJ9lll2 370134 I 
0 831 12 3 17970 1246 
0 0 26220 2716 12a209 11602 

2li23 8071 1 150091 l3461 75lll2 121~ 

Bffi12 28514 1 814314 149561 4947799 S65406 

65497 572115467«1 525926 2684329 937H29 
9219 2 60904 12696 73BJ!:J) 159018 

74716 574 11607644 5ll622 3422679 1096847 

954 1257 1 m159 93541 32<00! 172751 

75670 1BJ1 Imam 632163 3742987 1269596 

11269 6575 3426!KI 442546 672514 556665 
2021 61 0 0 5500) 231 

2799 2461 1 74514 152346 346101 272124 

9128 1481 1 149499 82979 220035 102014 

16 341 171 1196 2696 2726 

187554 ()896 IJ1019!KI 1460791 9932932 2768531 

296540 58208 f6175717 3459775 f2664Wll llili535 
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ANEXO 7-II.A 

Comercio de Veiculos-1986 

--------------~--I fl;tab lllid::s I O!ra:ii I IEim lhicb I f'l:aJl;8 I Italia I lep. F. AlBll1 I Qp:tta I 
w \C I VP \CI w \CI w \CI w \CI w \CI w \CI 

R.U 254 0 6 125 0 0 151341 21742 65942 Bill 3701(1) 45379 91313 8173 
fm 3S84 69 11 23 4196 «<i 0 0 147433 561ll 196200 23632 247618 52159 
lll\ 463 229 7 ll 26977 5631 259593 14042 0 0 196132 19894 137129 1563 
Rfll 4615 1143 47 366 23279 3485 211557 11973 117464 13659 0 0 84021 76 
B.L 595 41 70 1 1!'002 1146 102052 10168 24160 1149 672700 7462 35001 211 

m: 1 1oo55 1814 194 946 J.36!lai 26365 1 914259 92292 474412 92465 1776831 l3a>62 1 672793 66724 

m> I 33 221 1 6 9414' 
6271 

46696 21775 4llm 4778 140356 ~I 0 0 
SB 240 178 59 1177 359. 711 10289 60S 8196 803 81275 2650 0 

B.'DI I 2116 611 284 2963 3600 2894 1 1o3407 5340 69929 6715 ll99<Xi 331!"!1 1 24994 256 

T.Em I 12265 2584 400 3926 14ll40 36685 1 1071467 99200 551825 107023 2201s15 182282 1 699696 61049 

ElA 164401~ 0 1201827 366285 27042 1~ I 16474 6010 12459 2204 449685 2561 193 11 
em 193153 0 0 2249 12419 8 18 0 48768 146 0 0 

A.t[R I 644011 193153 1201827 366285 29291 186 1 21ll63 6018 12477 2204 498453 4021 193 11 

A.IM I 1290 3628 2124 33167 832 252 1 58345 3054 7956 459 6201 704 1 858 1442 

T.M: I 645])1 196781 1203951 366893 30123 4lll 87200 9012 20433 2663 !"!)4654 n<Xi I 1<1>1 1453 

l'5fA I 14986 6559 1965 711 18596 25~1 39195 283 20104 1487 91004 7669,16737 661 
.J\P 27!JJ 248 140 49 3670 2492 0 3629 0 47514 150 0 2 

AfR I 143 1282 31 284 5532 4029 I 98337 ll363 4778 ll42 0070 55841 31(1) 815 

em I 67 563 78 l23 3200 S!"lll 9831 1453 4120 27 11241 1m I 50 1 

R.N.E.I 232 417 0 0 12 o I 74 0 1815 0 355 2131 310 0 

T.~.~ 672994 208246 I 12C6!:il5 371943 201411 44215 1 1])6133 t44451 60ll75 11m 1 2823719 198267 1 72(1)53 700ll 

IRD. I1B211783 349on6 1 1061365 792760 1018962 22ai85 1 mm4 421521 1652452 119249 1 4310028 2a61JS I 1281899 250724 

Font e1 S H M T (I 9 8 7) VP-Veiculos Particulares VC-Veiculos Comerciais 

SB::ia I J<pb I 'ltt.JH> 

w \CI VP \CI VP \C 

10038 6120 195856 Jlai3 892905 1222341 
4"m 2521 S333l 9901 694162 1485351 
5541 453 lOll 60S 626872 424561 
9150 473 344747 34579 794007 65754: 
4002 848 87723 13792 942272 354241 

55639 25511 1 933TIS nw.e 1 4974844 6075ll
1 

1550 157~ I 875 2491 240734 32413' 
0 64461 7566 167529 189631 

23357 93(1) 1 371498 64111 1 999160 WJSI 
79!m 35476 1 1223245 246001 1 6001942 ~~ 

124627 8ll 12348456 100570i 14100763 1461660 
15655 3 222129 62744 941249 256073 

140282 842 I 257ffiffi 1148450 1 5122012 1117733 

m1 224 I 18ll94 87924 1 266358 96660 

144169 1066 1 2751479 1236374 1 5300370 1814393 

TT58 2212! 284667 1S9661 I 495002 ll5768 
2773 15 0 0 62977 475 

543 925 I DJ79 89635 I 152322 136819 

3362 11641 163768 96784 1 195725 102018 

91 100 I 1ai53 3591 I 21548 4645 

235438 4<043 1 4572791 2032132 ll2342999 m5542 

421255 6'1111 1 7f1:JiJi1Jj 445Wll 128158447 10165154 
-- ------------~------ -



Implantaqoes no Es trangeiro- m> 

I Allfdca cb Nl:tE! I lllEr:ic:a I.li:im l!.l!qa o::i:B1l!l. I Afl::ial. 1sia aersia I 'ltal.c.B ~ I 
I 

I BlpEEal IJ:ic ~ w.D ~l!D 'lk'l$c ~ lQ8J ~ 'lk 'tt(Ijc: ~ lQ8J ~ 'lk'l$c 1+3) lQ8J .!lol!D 'Jk'ltt)I.jc ~ w.D ~lal 'lk'Jl:t!Lic R<S) lQ8J MD 'Jk'Jl:tj!icR<Sl lQ!D MD 'lk'll:tj 
I 

I A.M:li!M I l 1 ll l 2 211 112 1 3 I 6 1 1 71 1 ll 9 3 1 2 6 l51 
I arosJR I 111 4 5 61 1 l jl 1 21 4 411 1 1 2 I 1 3 1 5 9 l6 I 
IRJO I l 112 5 5 711 7 1 a 1 7 1 1 Bj 6 1 3 4JOI 2 ~ 2ll5 1 1l921lil ~ 

I GMliCO I 1 1 114 5 5 911 5 5 6 I 5 3 3 91 4 1 J 2 6JOI 2 2 2 I 14 1 3 JSZ2lil 

1~1 1 1 111 2 2 3[ 2 2 2 I 1 1 11 1 1 1 I 2 2 21 1 4 5 9 lD I 
!MOt I 1 1 111 1 1 21 1 1 2 2[2 21 J 311 1 2 I 1 1 3 4111 

I :MLBA I 5 6 619 3 1 ]62) 29 13 3 1 D l6 :.D 117 2 5 1 ;;a I 23 2 4 6 .l2li 12 2 1 6 911IS3D 6!271~1 

I 
IHINl I 1 1 112 1 3 j5 517 71 4 412 2 I :.n 1 1 2 221 
I 100\.. I I 1 111 1 2 I I 1 2 2311 11 4 2 1 3 71 
I :aw I 11 112 214 41 5 2 2 1 I 2 2114 2 2 l6 I 

I tm.EIEiltl 12 212 2!6 6 I 4 1 2 3 711 1 1 2 I l5 1 2 1 4 l91 
I NllBN I 13 3 3 612 1 1 3 I 2 11315 2 1 3 Bj 2 2 2 I 12 2 3 5:10221 
I wm I I 1 11 11 1 I 3 31 I 5 Sl 
I '!laA I 12 2 1 3 51 1 1 2 2!4 1 1 51 3 2 2 5 I 1 1 2 2 I 9 6 1 3JOJ91 
I 'DDKl!Ilj 12 213 312 21 6 2 2 a 11 1 121142 1 3 171 
I I1!IHm.l I 12 211 111 11 4 411 11 9 91 
I Ril{lfMj I I I I 3 311 ll 4 41 

I 
I JM:L.JP I 1 1 1ll6 3 3 1 7 23 ll6 1 1 2 42) 127 222913311 2 1 1452 I 9 1 2 3 6l5llllil6 a JO )11\0 1 

I 
I CllRlN I 11 1 1 2 311 1 1 1 3 4 1 a 1 1 9 I 3 31 I D 4 2 2 6 .l91 
I amr I I 1 1 1 2 314 4 I 5 3 3 a 1 4 1 1 5 I 1 1 I l5 5 1 6 211 
I 'llnir I 11 111 l 1 2 3jl 1 I 3 311 11 7 1 1 2 91 
I rmtrr I 1 1 113 3 1 1 5 al2 1 2 1 4 617 3 1411161 1 71 1 2 2IJSJO 3 417351 

I 
I lM!..lm. I l l 116 5 2 29lSI82 4 3 917121 6 1 1 829ll6 2 2JSI2 1 1 2 4153 l] 7 731Bll 

I 
I BlE4lWI 14 414 2 2 4 816 3 2 3 8 141 4 1 2 3 1 I 1 1 2 21 J8 6 5 617351 

I 
IFM' I 11 3 1 1 5 614 1 1 2 612 5 1 2 8IDia 811 1ll6 9 3 3l531l 
I JllEfRl.Blj 12 21 11 1 1 2 I 2 21 I 5 1 1 61 

I 
I :MLIIA I 13 3 1 1 5 al4 1 1 2 6 I 3 5 1 3 9 .121 JO ID I 1 1 I 21 9 3 4l637l 

I 
I smSJNJ:I I 1 2 2 3j1 1 1 2 311 1 I 1 11 I 4 1 3 4 81 
I lBIJ:I\0 I 1 1 112 1 1 2 413 3 3 613 1 1 41 1 2 1 3 4 I 1 1 11 9 2 3 6114>1 

I 
I K.S.E I 1 1 113 1 1 2 4 714 1 4 5 9 1 4 1 1 5 I 2 2 1 3 5 I 1 1 1ID 2 4 9l5J31 

I 
I I.Wm: 1 1 111 2 2 l 5 613 1 1 2 513 1 1 2 5 I 6 1 1 711 1114 4 3 411231 
I BMW 11 111 11 1 1 11 2 21 I 4 1 1 51 
I DEI'N! 1 1 113 2 2 511 2 1 J 418 2 2 IDI 7 2 1 3JOI 1 1 2 2ll9 6 2 SDJll 
I MAN 1 1 1[ ll 1 1 1 I 1 11 1 1 1 2 31 1 1 11 3 2 2 1 5 81 

I 
I lMt.lff. I 3 3 3f5 2 2 J 7 .1216 3 2 1 611 1.12 3 2 5 171l6 4 1 1 67.211 2 134l4ll2 7 11J>All 

I 
I lMLBR I l 455121116 823 45 lai 8 8 lO ai 52 145 lS 4 931771<87 5 2146214 1 3 4 8 l2 IJ.4i 45 ai 37na 1 

I 
.1~1 1 11 l2 .l2 [45 11 JO 23 52 sa 145 .12 9 23 45 9l 19> 2) 4 l6 4J l3l llB 2) 11 9 4l14lll5 4 6 D 23 J3 ll»l?.i ~ 93 214 S!SI 

tom.CDl (l!Bl) ; Iic-Bal%;ib a:b .l.iarQ!; K < !D - a:rtuulira:t3:ic; K> !D - «<tldellllic:it3dc!IIB infiD:r a m ; K .. liD-catli:ie a m 
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Operac;oes de Produc;ao e Montagem per Empresas, Paises e Regioes-1986 

dgm I I ~amal I F.WI. JP Em I G.B I IIP.I !iE I im I 
;:am AKljaRlsl RlO IGMr ILHRjMt:K ~ lllllO 1100\1~ I~JfAI '.l!:1al. ~ tJ!:ml. jB.mjm ISSl\jiB.~ Btl iDSI1 HN tJ!:ml. '1l::tl!l. ~ 
B:iro ?C I PC I PC I PC I PC I PC I PC I PC I PC I PC I PC I PC I PC I PC I PC I PC I PC I PC I PC I PC I PC I PC I PC I PC I PC I PC I PC I PC I PC I PC I PC I PC I PC I PC 

NO 'fi.I[J}AI[JJA liM 1 .. 1 .. 13;61 ~' :1 i!!l lag I 1~ I I I I~ I I lag I 1;11 I I '!!I :1 ~~~I 1:1<91~1 $1 J~ .1JA 4, 

.!m:A ;111;111;111;11 ;11 ;113;61 ;21 ;fi ;11 l111 I 11; I I I l2~ I I 111111;11 I I ;1li!l ~11; I I :21 ;11 ~i I ~I af B 

rat [JJA B zj 
I B'A 1I'A 2;2 .. ~[JJA .. ~·i ~~ IE! i!!II'A 1I'A .. ;1 1I'A .. .. 1I'A .. 

m: B'B ).;1 ag B'B 2~ a: IDI B'B 4)1 B B B'B 

i 
~ .1) 

~· B 
ag 

~ B B B 

~~ 1M 1M 1M A [JJA 1M 1;1 1M .. ff Iii RJ Bll'fl B'B '!! ;1 B 14 
B B ).;1 . 4 z :Ill BB BB B BB BB t1 9~ lll1 

ag 
¥J BB BB 2~ B B B aga 1; B B BB 2;2 

!CZ B'B B'8 B B !! BB 1;2 ~ .tl ag 5;6 
U!r:A 11! I ~ I ~ I 11 I ;1 I ~1 I I 1 :2lwl3;41 ;11~112;311;11 111;1311; l~fl~ I ~I I¥Jiil ;fll;1ltill; Iilli I~ I ~¥1 ~~ a 

Ell lW'. /Jtl f;1 
Ia I 

/Jtl ~I 1M 1;1 /Jtl At I ~~ rm !JNl. /Jtl 2i1 .. 'I! ;2 1I'A /Jtl 1I'A 3 .. /Jtl .. 
'fA 2!1 ~ 1; 
~ 1I'A 1M 2;2 '!! B' B ffi /Jtl 1M /Jtl '8 ;1 1~ I! AA 
:JN a B i2 
M '!! /Jtl 1! ~ 1'1 
mi B'8 9'9 ~ a a a a '!! a ;6 ~ aJW>. 2;2 ~ '8 B B ;1 ~~D 1A .. lW'. 'I! :I .. ;1 

~~ [A I a ~ $ U1 AJW>. a .. 1;4 .. ;1 /Jtl 1;1 '8/I'A 

Il:A I 11 1Iit I~ I ;11 I~ I :211; I ~I ;1lffi I :2l ;11 ~d I IW 1).;112; 14;317;41 ;112;11 12~12;112; I I ff I ~I ~ I ~EI ~~ a 2ill .1) i2 1;2 lil i2 1;1 . .1)3 

!L !JW>. » .. 2;2 A A A AA lW'. 1I'A AA 5:6 .. .. .. ;1 I 1I'A /Jtl [JJA .. 3-,3 3~ 9~ or. a ;1 A ·1 (L B l.i B ;1 .til 1~ !R a a a '9 ;3 
~ ~ B J:f ~ 1~ !R B'B li B ·1 l! 
Pl' '8 ;1 '!! ;1 J'llB B .tl 

~ 
213 

rP '!! 5!~ IrA '8 ;1 a a aa ag 
a a a B B 3;8 B ;l ~ B'B B ;1 B B ;2 

iA '8 !f ~~ 
lW B if a B a ~ '!! 4~ !0 a B B ~ B 9'9 ag 

Iff B B' a ;1 Jlo ~4 
IR. B ;l B i2 ag '8 '!! "B 1;1 2i4 2 !7 
~ '!! ;l B ;1 ~ ~ 
10 B !f B 

j ~ 1A B B ;1 '8 '9 B ;1 
IS .. !1 B'B BB B'B ~rr a 3 :s 
E ag .til B ·1 B a a 2· '!! '8 3~ 
31: a B B ~ B ~ 'Bil'B B B ;2 

~~ :p. a a BB BB B B a 2; '!! '9 B ;1 
I: :A ;11 ll;llf!~ I ;11 a I f;J I ~ 11: I ., I ).;1 I J;l I I J;~ I w I I I ~ I I I ~ I ·11 ll§ I ·11 ~ I I ~ I rJ I l; I ~ I ·11 ,~ I 3
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ANEXO 10-II.A 

Projectos de Coc{::era¢o entre as rnN e os Paises de I.sata 

Projecto de FOIII'a de Produto/ Anode l::Ur!¢l capacidade Acol:do8 de 

I Empresa.s Ccq:era¢o c/ c~ M:xlelo Assi.natura (Anoa) pJ.ane!lda Cat;snsac;ao 

I 
I B.LEYIP.ND Pol6nia licenga notores a diesel 1967 10 15000 si.m 

I Hungria des. con junto Autoca.rros de cidade 1980 

I 
I o.BENZ Jugoslavia ccrprcdu¢Q(jV) camiao de 12 tos 1970 15 1200 si.m 

I 
I Ml\GIRilS-DE.'t Jugoslavia ccrprcdu¢Q( jv) varios nrxlelos de \It: 1957 

I 
I MA.'l fhlngria ccrprcduc;:ao notores a diesel 1967 10 15000 aim 

I B.lngria ccrprcdu<;ao camiees 1971 1800 sim 

I Ratenia. ccrprcdu¢o ccmp pi camiao 1971 

I 
r PORSCHE: URSS des. conjunto VP-rada(124) 1980 

I 
I VOI..KSWliGEM Jugoslavia ccrprcdu¢Q( jv) Vlirios mc:xlelos de VP 1973 

I 
I CI'lROEN Rarenia ccrprcdu¢o(jv) VP 1000 cc 1976 15 130000 SO\ da pro:i. 

I ty.o:A: licenga ebccs de transmissao 1978 675000 sim 

I Jugoslavia ~c;:ao(jv) varioe mc:xlelos de VP 1977 

I 
I RENAULT Rarenia co-prcdu¢o VP-R12 1966 10 60000 sim, in:iir. 

I RatEnia ccrprcdu¢o VP-Rl2 1978 

I Checosl. co-prcdu¢o camiees Savien 1967 10 

I Pol6nia co-produ¢o AUtoc. Eerliet 1972 10 

I 
I Fil\1' Pol6nia licenga VP-125 1965 10 60000 na.o 
I Pol6nia co-prcdu¢o VP-126 1971 10 200000 notoreseVP 

I URSS licenga VP-124 1966 10 660000 na.o 
I Jugoslavia co-prcdu¢o varios rrcrlelos de VP 1954 

I Jugoslavia ccrprcdu¢o( jv) Vlirios nx::Celos de vt: 1974 

I 
I Fa!O Jugoslavia SUb-contl:atac;ao -m±ores de a.rraiX:IUS 1979 

I 
I G.!-Ol'CRS HUngria SUb-contl:atac;ao eb".os-camiao 1976 sim 

I Jugoslavia SUb-contl:atac;ao c:at;XllEIIte5 forjadas 1977 15 sim 

I 
I mm-o. -P. HUngria ccrprcdu<;ao AUtoca.rros de cidade 1968 10 

I Pol6nia co-prcdu<;ao camiees t=esados 1975 15 10000 sim 

I Rcm3ni.a co-prcduc;:ao ccmp p1 camiees 1979 

I 
I VOLVO HUngria co-produQao( jv) vc 1974 15 1000 sim 

Farte1 - Econcmic Bulletin of Eurq:e, Vol 33 n.1 {:9 99 a 101 

(jv) - joint-ventures 
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;me ll-II.A 

Implantac;oes no Estrangeiro-1986 

I ll:dn:s I li1D:a cb NJ:I2 imidl:a ra:im Blqll. a:mtal. I Afi:ial 1Eia aarDa I 'l1;talc:t! ~ I 

I BtpmB I ric M=S) !¢9J I<>llll 'lktt\ ric l\<9J I¢5l I<>lrll 'lk 'ttl ric M=S) !¢9J R-XD 'lk ttiiic M=S) !¢9J :llol!D 'lk tt IIicM=S) !¢9J oo::o 'lk tt 1Iic M=S) !¢9J I<>llll 'lkttlric M=S) IQ6) oo::o 'lk ':ttl 

I AMl!R! I 1 l ll I I 1 113 1 1 41 I 3 2 1 3 61 
I CRISlR I 1 l 11 l 1 l 21 1 1 1 21 12 1 1 31 I 4 2 2 4 Sj 
\KID I 1 1 11 2 4 4 61 1 5 6 611 1 1 2\4 3 1 4 aj 1 1 2 21 7 4 2 l2 l9 aq 
I G.~<JC.R> I 1 1 11 2 2 1 4 7 9\ 1 5 5 615 2 2 4 913 2 2 1 5 8\ 2 2 2\11 6 3JA2334\ 
\I.BR!:'.13rl 1 l 1\ 1 ll 1 1\1 1\ I 2 2 21 3 3 3 61 
IMO< I 1 1 11 1 1 11 1 11 \1 I I 2 2 2 4\ 

IMLRA I 6 6 6\ 6 2 l lD 1319142 lD l2J617 3 3 6 13113 7 3 111 :aq, I 1 5 6 6I3JJA 5 3451811 

\HltO I 2 21 I 2 213 314 3 3 712 2\13 3 3 J61 
\HXA I 2 2 21 I 1 112 21 3 1 4 411 1 1 2\ 4 4 1 2 7 111 
j:aw I 1 1 11 4 41 3 2 2 5 16 2 2 813 3 3 612 2IJS 7 3 1114il 
I M!:!a.BSI I 2 1 1 31 2 216 611 5 2 7 81 1 1 2 2111 6 3 110211 
INilBN I 1 1 1\ 3 1 41 2 1 1 2 414 1 1 515 5 5 10 I 2 2 2114 5 2 Sl24il 
I am<t I I 1 11 1 1 1 212 214 2 2 61 1 1 11 a 3 1 4 l21 
I 'IXlA I 1 11 4 1 1 2 61 1 1 114 1 1 512 3 3 51 2 2 2IJO 5 1511211 
I'DDKllD! I 2 1 1 31 1 113 316 4 4JDI11 1 2114 5 5 l9 I 
I IJ\1!m1 I I 1 11 12 213 1 1 4\ 1 1 11 6 1 1 2 81 
I R.Gt!rMI I I 11 112 1 1 31 1 1 11 3 1 1 2 Sl 

IMWP 12 1 4 5 7\17 2 2 1 522ll2 4 1 16JSI33 3 1 4 J7I3J 3J 3 336316 2 1 811171934) 11 JS €6 l64 I 

I crJRJN I 1 11 3 3 3\3 312 21 I s 3 3 91 
lmmr I 2 1 31 2 1 2 3 516 2 2 814 1 1 51 \14 4 2 6 :o I 
I'Jllll!:r I I I I I I I I 

IRNm 1 11 2 3 1 1 5 71 1 2 2 4 514 2 2 4 814 412 21 3 9 5 519271 

IMLm\ I 1 1 11 5 3 2 1 611136 4 10 13 113 4 2 6 J9 110 1 1 1112 2143 J6 8 5:3571 

IBJEJDN>I 3 3 312 2 3 3 81012 2 2 41 1 1 2 21 4 7 4 4JSJ91 

lm I 1 2 1 4 41 4 2 1 5 511 7 2 2111215 51 I 6 12 6 4 22 :a I 
lliF.!mml I I I I I I 

IJMU!ll. I 1 2 1 4 41 4 2 - 1 5 511 7 2 2 111215 51 I 6 12 6 4 22 :a I 

\S~.SJNJAI 1 1 11 2 2 21 1 1 2 212 2 2 4\1 1\1 11 4 2 1 4 7 111 
lm.\al.O I 1 1 2 2\ 2 2 21 1 1 2 3 412 211 1 2 3 41 1 1 11 4 2 5 411JSI 

IJMLSE I 1 2 3 31 2 2 4 21 1 1 1 3 5 6 i 4 2 2 6\2 1 2 3 511 1 1 21 8 4 6 8JS4il 

I \WJUI 1 1 11 2 1 2 3 51 1 1 2 213 1 1 2 511 11 I 6 1 2 5 8 141 
I!W I 1 11 I 1 1 113 31 I 4 1 1 Sl 
I o.az 1 1 2 21 1 1 2 3 41 2 1 3 314 1 1 2 614 3 3 7\1 1 1 2110 7 3 4 14 :aq, I 
IMN 1 1 11 I 2 1 1 4 41 1 1 111 111 11 2 2 2 2 6 81 

IJMt.~'a'. I 2 2 4 41 4 1 1 4 6JOI 4 3 2 9 917 2 1 3 61319 3 3 l212 1 1 3I22JO 7322:151.1 

IMLBR I 1 J 4 8 8\ 9 5 7 8 :o:z; I 4 JS lO 6 34l! 127 17 8 8 33 ell48 7 2 9 J7IS 1 3 4 9\68.; J1 33 m lSI. I 

I T.J.R. I 2 1 4 l4 :1921132 9 10 l9 l!Al\:O:a4 11 17 2 72167 23 8 12 43ll0 \71 ~ 8 153J:a4 111 2 3 l6 21 32 IBi m c 8Z2324al 

Rlm CSCA, 19 8 7 ; M~d!.'.llllb:ted!.~eilblf!~;miumts ~ n:sd!.R!IJtted!.~ ; Iic-Bail;ibsb I.ian;a; K<!D-a:mde~; K> !D -
a:rt:lclellllia:it:ll:ioms inB:icr a m ; K •l!D-<IItl!:le a m 
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ANEXO 12-II.A 

Grau de Cobertura da B.Comercial - ( X/M ) 

Importa;oes e Exporta;oes c/ a OCDE 

--------------------1974 _______ TI~a-------19ss---------1~~~----P1I~~;-

-~~~~~~:::-------~~~IJJj-----~~~Jifi-----~~JIIII--------~~~r-----:-~--
CHILE 0.00076 0.00106 0.00098 
COLOMBIA 0.00322 0.01796 0.00440 
EQUADOR 0.00009 0.00047 0.00038 
MEXICO 0.17642 0.13763 0.84191 
PERU 0.00199 0.00669 0.00889 
T.TOBAGO 0.00171 0.00055 0.00042 
VENEZUELA 0.00668 0.00990 0.01309 
AME.N.ESP(3) 0.00221 0.00344 0.01290 

0 • 6 5 

0. 58 

A B 

B 

-IMt~~~~---------8:~IIji _____ 8:~jjjJ _____ 8:~¥I~j---------8-.·.-t-~-----~-;--
ESPAHHA 0.86970 1.68755 l.d622 A B 
FINLANDIA 0.15526 0 22479 0.28460 A B 
FRANCA 1.51093 1:27374 1.04407 * '* 
G.BRET. 1.19231 0.55671 0.36974 '* .. 
GRECIA 0.00689 0.00428 0.00877 
IRLANDA 0.14793 0.27627 0.14458 0.27 
ITALIA 1.45553 0.64972 0.76696 
P.BAIXOS 0.32153 0.39826 0.36918 0

0 
•. 22 

PORTUGAL 0.03509 0.12935 0.22076 52 
R.E'.ALE. 3.53043 2.64008 3.14836 

¥sl8ft~A 8:8~~i~ 8:8~~~~ 8:bi~i~ 
EUR.N.ESP(4) 0.14104 0.18105 0.10254 

0 • 4 0 

A B 
A B 
A B 
* * ... * 

* B 

-A~su1-----------a~aa293 _____ a~aX239 _____ a~o4s91-------~~n~d~------i--
~~~fk5~s ~:~81~§ 8:8or39 8:88~1~ 
C.MARFIN 0.00167 0.01436 0.00438 
EGIPTO 0.00016 0,00073 0.00213 
GHANA 0.00013 0.00485 0.00019 
LIBIA 0.00026 0.00021 0.00583 
MAR&OCOS 0.00367 0.03650 0.06548 
NIGERIA 0.00049 0.00106 0.00246 
TUNISIA 0.00849 0.00623 0.075i4 

v. n. d. 

v. n. d. 

B 

B 
ZAIRE 0.00283 0,00155 0.00282 
AF.N.ESP.(5) 0.00452 0.00289 0.00277 ----------------------------------------------------------------------A.SAUDITA 0.00032 0.00109 0.00483 
CHINA 0.00389 0.01243 0.00572 
C.SUL 0.11125 1.14465 2.63713 
FILIP. 0.00288 0.08495 0.11458 
INDIA 0.07709 0.15349 0.04043 
INDONE. 0.00031 0.00014 0.00095 
IRA8UE 0.08348 0.00031 0.00307 
IRA 0.00053 0.00132 0.00258 
ISRAEL 0.00696 0.04724 0.03738 
JAPAO 19.23774 33.70358 32.33657 
KOWEIT 0.00009 0.00043 0.00298 
MALASIA 0.00254 0.00399 0.04464 
PAQUIST. 0.00066 0.00282 0.00163 
SINGAP. 0.00521 0,02525 0.08917 
SIRIA 0.00002 0.00064 0.00172 
TAIWAN 0.00022 0.32835 0.98025 
TAILAND. 0.00014 0.00574 0.01076 
AS.N.ESP.(6) 0.01974 0.02584 0.01331 

v. n. d. 

v~ & ~L 

v. n. d. 

0 • 55 

0. 59 

* A B 
B 

B 
* * 

B 

B 
... 

----------------------------------------------------------------------AUSTRAL. 0.09540 0.05195 0.06633 0.51 B 
N.ZELAN. 0.03005 0.03254 0.04267 0.65 B 
OCE.N.ESP. 0.00060 _ 0.00156 0.00148 ----------------------------------------------------------------------BULGARIA 0.00807 0.04423 0.01707 
CHECOSL. 1.29412 1.78261 2.07843 Ov.1.7n(.q)• 
HUNGRIA 0.23333 1.01351 0.30000 d 
JOGUSL. 0.18408 0.41473 0.81509 0.50 
POLONIA 0.18644 0.94850 0.79832 Ov.4.n1(.b)• 
R.O.ALE. 1.29897 1.33333 

4
2·'g2

7
631

8
6 d 

ROMENIA 0 27119 0.86842 77 0 4l(ill 
U.R.S.S 1:16364 0.80255 0. 7473 o:4l(b 

~?r~/!~~~:{c~!i~~~mi:~~~~~~~~~~J~~~~~#:~;::t~gdf~t~~~~~~~~~-:!n~-~~-g~~~i 
rubrlca-78-CTCI (2l-Exportacoes totals da rub:~;ica- ~8"4 sobJ;e iidru r1c;a 
- 784- CTCI ( 3)-0titros paises da AMERICA , c:tqs qua1s 7 ctunl ades de 

~ 
r ~ d u c a o o u m o n t a g e m e m l. 9 8 0 e I o u 1

1
9 8 6 , p a t r o c 1 n a cr a~ P o r F M N ( 4 l - 0 u t r o s 

a ses da EUROPA, do!! quais 1 c unidades de pro u<:ao ou montagem em 
9 0. e/ou 1986, QatrocliUcfas PQr FMN (5)-0utros pa ses da APRI

7
cA, dos 

qua1s l6 c/unii:!ades c:te prOc:tu~ao ou montagelb. em 19,80 e ou. 1986 
;Patroc;ln~das por FMN (6)-0~tros aises da ASIA , ~os qua1s 4 c/un1dades 
ae,proc:tucao ou montaqeiJl em 1980 tou 198§ dlatroclnad~s oor PMN, (7)-A
P a* s e s e lJ. 1 as export at; o e s par a a o c DE s a o p e l o men o s l 0"\ _d as 1. m P. • B
Pa1ses ;u1as 'xg6r~aco~s p~ra ' OCDE ~ao geio menos 10 mllhoes de 1EUA 7· '* * -PalS~!! c 1n~ustr1.a auto~ovel nac1onal e cuJas emaresas sao PMN ~ 
IDE og venc:ta 4e L1cenca.em pelo menos 3 i~ises ; ! -.Paises ~/ 1.ndustr1.a 
~utomovel nac1.on~l e ¢U1as e~presas nao em voca~ao 1nternac1.ona1 
# -Paise~ c/ lndus~ri~ !utomotel nac1ona e cu1ae empresas tem acor-
tem actrdo~ tecno og1.cos c/ os paises retereficl.ados com '* '* 
(ii!-va or o ano e 1983 e refe:~;entes ~s rub. 732,e 7328 .SITC 
(b -va or o ano e 1984 ; v.n.d. -valores nao d1sponive1s. 
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~Const. Mjk 

1(")-11256.4 -0.079 
2 -12253.3 <:;g:3~~ 

(-4.49) 
3 -9887.5 .:.0.144 

(-i.SS) 
4 -9242.1 .:.0.408 

5 -122s4.5 io~o9~ 1 
(-4.27) 

Mjk*PC 

0.32 
(3.34) 

RIBk Pk 

8.43 0.047 
(-1.76 lll\ 

8.49 -0.047 
(1.79) (10.95) 
9.59 0.022 
(2.1) b4.23) 
8.64 .052 

( 1. 82) ( 11. 45) 
8.48 0.047 

(1. 78) (1o.92) 
8.29 0. 047 

ANEXO 13-II.A 

Es1:inla'fCes do MC.delo RIM - Referentas ao PontO 4. 2 

Pk"PC 

0.044 
(7.3) 

PC 

489}; ·§~) 
-3bsi.s 

~
-o 62) 

121 • 6 -9495.0 -o.o8 

1 -5240.2 io~o~§> 
(-4.42) 

(1. 72) (10.93) 
8.48 0.047 

(1.78) (ll) 

4n;ll9 
~~· l 

333.12 -5s 9~1 1 
(1.73) (-OJ ) 

E:qua¢o eonst. 

8 -11378.8 

-14135.0 

~canst. 

10 -14188.8 

11 -13346.0 

12 -11341.7 

Mkj 

-0.072 
io~oggl 
(-3.89) 

Mkj 
-0.078 

io~oW 
io~o~~> 
(-4.05) 

RIBk 

9.58 
12.1\ 
10.07 

(2.22) 

RIBk 

7.84 
(1.631 

8.09 
(1.68) 

9.34 
(2.05) 

Pk GROk 

0.048 -10.64 
( 11.81) (-6 .04) 
0.046 -9.71 

(11.34) (-5.45) 

Pk GROk 

0.047 -8.54 
(10.96) (-4.65) 
0.046 -8.21 
(5~o~§ 1 iiU§1 
(11.9) (-6.16) 

DIMij 

14.25 
(5.85) 
13.94 
(5.69) 

DIMij 

15.05 
(5.81) 
14.6 

(5.56) 
14.18 

(5.8) 

G1i j l?M PC l?M*PC 

247.36 36702.6 

<~i~~s 26b~9~r 1 -4536.75 264140.8 
(2.46) (4.15) (-0.81) (2.69) 

8715.55 
(
0

'
871 

7577.44 39091.06 
(Q.69) (3.18) 

~ Const. Mkj RIBk Pk GROk DIMij Glij KL" PC KL"*PC l?M KL"*FM 

13 -14172.3 -0.078 7.37 0.046 -8.6~ 14.51 ~1!.7 7044.12 
14 -10646.6 io7a~~l < 11:~J <5~o~gl (:~:ii 1 i5J~ 1 ho.S~ 25§~:W -6138.14 12145.31 

15 -m55.6 io~og~l < 1s~~i <5~o~~~ ii~:1§ 1 1~~7§ 1 Hs:~~ -16~2:~~ (-o.
971 

<
2

'
161 

9599.98 22958.4 
(-3.95) (1.95) (11. 77) (-5.90) (5.62) (2. 78) (-2.08) (1.05) (3. 71) 

~ Const. Mkj RIBk Pk GROk DIMij Glij PC PC*JAP PC*EUR. JAP EUR. 

16 -2098.3 -0.077 7.77 0.047 -8.23 8.71 149.83 45128.2 -43230.9 -44399.5 740.29 -847.47 
(-4.22) (1.6) (11) (-4.51) (2.40) (1.21) (2.82) (-2.49) (-2.47) (0.09) (-0.10) 

~ Const. Mkj RIBk Pk GROk DIMij Glij PM PM*JAP PM*EtlR JAP EUR. 

17 -37095.3 -0.069 9.98 0.046 10.07 14.55 277.2 73269.6 -56555.5 -41290.1 27449.4 -27449.4 
(-4.14) (2.22) (11.39) (-5.79) (5.25) (3.05) (7.62) (-4.41) (-2.29) (3.17) (3.17) 

~o Const. Mkj RIBk Pk GROk DIMij G'ij KL KL*JAP KL*EU'R JAP EUR. 

18 -23820.7 -0.079 7.77 0.047 -8.54 12.25 333 31863.0 -25018.6 -28302.5 14703j0 10542.84 
(-4.4) (1.61) (11.00) (-4.65) (3.99) (3.41) (2.72) (-1.81) (2.03) (1. 5) (0.90) 

~ Const. Mkj RIBk Pk GROk DIMij Q.lij KL" KL"*JAP KL"*EUR JAP EUR 

19 -27904.2 -0.077 7.05 0.046 -8.37 11.8 312.38 22388.5 -19160.9 -18218.4 20519.9 14174.37 
(-4.23) (1.47) (10.93) (-4.59) (3.99) (3.21) (3.64) (-2.49) (-2.43) (1.96) (1.30) 

Equa.¢o canst. Mkj Mkj"JAP Mkj*EUR. RIBk l?k GROk DIMij Glij JAP EUR. 

20 -11196.1 -0.46 0.37 7.89 0.053 -9.11 15.61 362.12 1949.55 
21 -an6.1 io~o§~l <

3
'
261 

-o.36 <1:W <5:os~9 <~9:~! i~:W ~~s!§l <
0

'
35

> -2844.~ 
22 -7772.9 <:~:w 2.1 <-ua> <H~> <5:ow <~9:B iaJj> ~~s~~§ -964.78 -~~1~s> 

(-0.19) (0.18) (0.15) (1.62) (11.461 (-4.98) (5.05) (3.68) (-0.12) (-0.46) 

Equa.¢o Canst. Mkj RIBk Pk GROk DIMij DIMkj"JAP DIMij"EUR. Glij JAP 

23 -14482.5 0.073 8.92 0.046 -9.05 18.42 -13.31 346.81 12466.5 
24 -8838.3 io7ag!> < 1s~~~ i5~o~~> <~:W iUJ1 <-2•

07
> 1.o4 H4:n < 1 • 81 >-5746~58 

25 
-13593.4 .:.0(-4.0.7494) (1.75) (1 93! (-4.47) (4 86) (~2.1.491 (4.12\ (-O.ll6) 

8.54 o:o47 -8.14 18:86 -13.88 8 339.75 11853.5 320.62 
(-4.04) (1.76) (10.79) (-4.44) (4.72) (-1.95) (-0.38) (3.46) (1.14) (0.32) 

E'.ql.!a¢o Canst. Mkj RIBk Pk GROk DIMij Glij OOj*JAP Glij"EUR. JAP EUR. 

26 -13781.9 -o.o8 8.53 o.o47 -8.16 15.64 391.81 -133.21 5973.36 
\:,\ 27 -11544.0 (-4.46) (1.771 (11.01) (-4.47) (6.04) (3.851 (-0.42) (0.70) .:.0.078 7.92 .:.0.047 -8.19 13.47 507.4 -421.31 8961.02 

(-4.38) (1.65) (10.98) (-4.46) (4.46) (4.41) (-1.05) (-2.44)' (1.05) (1.29) 

R2 F 1M 

0.38 49.85 1.84 

0.38 42.64 1.83 

0.44 47.73 1.73 

0.39 38.84 1.81 

0.38 37.23 1.83 

0.39 38.84 1.83 

0.38 37.23 1.85 

R2 F 1M 

0.44 54.66 1.89 

0.45 44.09 1.91 

R2 !" Oil 

0.38 42.64 1.84 

0,38 33.03 1.84 

0.45 39.11 1.92 

R2 F 1M 

0.38 42.64 1.85 

0.39 34.45 1.85 

0.46 45.91 1.93 

R2 F Oil 

0.39 28.07 1.84 

R2 F Oil 

0.47 38.94 1.94 

R2 F 

0.39 28.07 1.87 

R2 F Oil 

0.397 28.91 1.89 

R2 F J:W 

0.39 38.84 1.81 

0.39 38.84 1.81 

0.39 30.94 1.81 

R2 F ':M 

0.38 37.23 1.84 

0.38 37.23 1.84 

0.38 29.73 1.84 

R2 F 

0.379 37.08 1.84 

0.386 38.19 1.83 

0.388 30.68 1.83 
1
\\ 28 -17364.5 io~o~§l < 11~n <5:o~~~ <:3:!~ 1 iU~ 1 ~~o~~~ -348.67 is6d~ 11516.54 14H9~§ 1 

~ ~-is CQnstam·os valare" da ~stic;a t de student; F-.Valotes da.estatis1;=·~ F; 1M- ValOieS da Estatisrica de I:al:bi.n-Watsoo 
NiilletO 495: - ExclUl as liiiP dOS ~= CaJ,1ada e Eura:eJ.as na se . _ . . . I CBS: OS OieJI -·' t. .:::-, 1,65. sao estatili,tl. Sl. c;atl.vos cqn llllf nivel de 5l. l.~ infep.or a St . ~h . . - . de I (*)~ teste da ww.tl.coli.ilari.daOe da ~ 1 te erencJ.a atraves des valo!:es propnos, pem.1.te COIK:luir ...-- 1reX1st:enC1a. 

mlticolinearidade: R(X)•(Max/Min) 
112 = 4. 7 
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ANEXO 14-!I.A 
Est.iirac;Ces do 1-t:Xlelo Prcbit - Referentes ao !'onto 4. 3 

qua¢o const. PRNl\k PURk RISk GROk" OIMij Glij" Pijk PM PC PM*PC t c.corr. ?.Mad. 

(1-a) -2.884 0.0192 0.00861 0.00984 -0.000000~31 0.000,~7 0.0289 o.oooor 70.36 58.43 
63.241 (3. 70~ 61.901 6-1. §1 o.Mo1~~ 6~om o.Moa ~ 69.17 58.00 (1-b) -2.761 .016t 0.0072 .010 -0.00 0002 
62.83~ o:5o~~1 (1.961 6-0.96~ 61.' 1 6

3
·
1n 64.3 ~ (2-a) -2.437 .012 0.0095 -0.00 OOOgg o. 0018 .02 o. 000~ 0.698 71.54 59.39 

62.091 (2.274 (1.81! 6-0. j 62.19~ 62.574 63. ) '5:~91 (2-b) -2.305 .010 0.0041 0.0097 -0.00 0007~ o. 001~ .031 0.0 0021 70.75 58.99 
61.67~ (1.81§ (1.861 6-0.02 l o.b56~~4 (2.9gj 63.04~ (4.0 ) 

0.126 71.54 58.48 (3-a) -2.915 .018 0.0087 0.0098 -0.0 000043 o. 0. 0002 
v20~ (3.761 61.901 6-1.644 62·~ l 64.19~ 6~o§41 (3-b) -2.774 .016 0.0073 .010 -0.00 00028 0.0061 l .0 3 o. 00~~ (0.4~) 69.37 58.01 
(2.81) (3.37) (1.96) (-0.97) (1.4 ) (3.13) (4. l 

:qua¢0 const. PRNAk PURk RISk GROk" Ornij Glij" Pkji PM PC PM*PC t c.corr. P.Mad. 

(4-a) -2.482 0.0127 0.00547 0.00925 -0.0000001~2 0.000171 0.0292 0.0000~2 0.773 

b~6U~ 
-0.~95 70.95 59.46 

(2.061 (2.241 (1.76~ 6-0.5 j (1.97~ b2 69~ 62.9 1 '5:m (-0. ~~ (4-b) -2.316 0.0100 0.0042 0.0097 0.00 00000 0.0001 .631 o. 00~2 ,8:8~ ) 70.75 59.00 
(1.64) (1.83) (1.86) (0.0093) (1.88) (2.95) (2. 9) (3.98) (0. ) 

~0 eonst. PRNl\k PURk RISk GROk" GRO" .PC Drnij Glij" Pkji PC t c.corr. P.Mad. 

(5-a) -2.913 0.0189 0.0087 0.0098 -0.000000425 -0.0000000171 0.000~34 0.03 0.0000222 0.127 71.74 58.48 
63.19~ a:5o~~~ (1.89~ b-1.221 '-0.039~ 01. 61 62.831 6~oa6629 (0.98~ (5-b) -2.769 .016 0.0100 -0.00 000~4 -0.00~0007 0. 001g .013 o. 27 69.17 58.01 
(2. 79) (3.29) (1.95) (-0. 6) ( .162) (1.4 ) (3. 3) (4.21) (0.45 ) 

~ eonst. PRNl\k PURk RISk ®k" Drnij Drnij*PC Glij" Pkji PC t c.corr. P.Mad. 

(6-a) -2.977 0.019 0.00889 0.0101 -0.000000434 0.000208 -0.00011 0.0295 0.000028 o.g1 71.54 58.51 
63.21~ (3.79~ (1.95j 6-1.641 61 531 -b-0.70~ 62. 77~ b4.04j (1.0 4 (6-b) -2.808 .016 0.0073 0.10 -0.00 00028 0. 0016 .0000 .032 o.o 002~ ,8:~g) 69.37 58.01 
(2.82) (3.38) (1.98) (-0.97) (1.20) (-0.38) (3.09) (4.1 ) 

~ const. PRNl\k PURk RISk GROk' OOO.j Gli j" Gli j *PC Pkji PC ' c.eorr. P.Mad. 
(7-a) -2.769 0.0187 0.00855 0. 00966 -0.000000439 0.000j15 0.0234 0.0251 0.0000~98 -0.257 71.68 58.56 

63.15~ (3.681 (1.87~ b-1.64~ o.ob569~~ 61.944 6:om o.oMo~~~ (-0. 704~ 
69.57 (7-b) -2.601 .016- 0.0071 0.0098 -0.00 00028 .025 -0.39 58.11 

(2.76) (3.27) (1.91) (-0.96) (1.17) (2.11) (1.33) (4.36) (-1.08) 
F.quac;ao Const. PRNl\k PURk RISk GROk' Drnij Glij" Pkji Pkji*PC PC t c.eorr. P.Mad. 

(8-a) -2.926 0.0183 0.00773 0.00896 -0.00000029 0.000107 0.0307 0.000071 -0.0000565 0.368 72.13 58.155 
b3.05j (3.271 (1.71~ b-1.074 61.281 6:o~~4 o.63a8~1 -o.b5a85~ (2.411 

(8-b) -2.786 .016 0.0063 0.0095 -0.00 00016 o. 0010 0.~3 70.75 58.36 
(2.75) (2.89) ( 1.85) ( -0.55) (1.23) (3.14) (3.79) (-2.30) (l.-3) 

E'qua¢o const. PRNl\k PURk RISk GROk" Drnij Glij' Pkji PM PM*JAP JAP EUR t c.eorr. P.M:rl. 

(9-a) -3.102 0.0156 0.00832 0.0172 -0.000000486 0.000273 0.0237 0.000032 -0.377 0.524 73.12 59.64 
(2.501 (3.584 63.161 6-1.691 a.Mam (~:m o.63a53l 

(-1.86) (2.43) 
(9-b) -2.65 0.01 0.0066 .016 -0.00 00027 .:.0.529 0.25~ 72.73 59.74 

(2.11) (3.08) (2.99) (-0.87) (2.05) (3.38) (4.38) (-2.63) (1.19) 

: (10-a) Const. PRNl\k PURk RISk GROk' Drnij Glij" ?kji PM PM*JAP PM*EUR ' c.corr. P.Med. 

I 
-2.459 0.0122 0.00537 0.0107 -0.000000~68 0.000203 0.0272 0.0000~2 0.753 -0.437 0.232 71.15 59.64 

II (10-b) o!aam o:~a~~~ 62.02~ b-0. 91 o.baom (~:m o.65a82l (2.4~1 (-l.g6~ (0.62~ 
-2.33 .o1o -o.oo ooooo 0.8 -0. 0 0.1 71.15 59.24 

(1.58) (1. 76) (2.06) (-0.0068) (2.09) (2.87) (3.02) (2.6 ) (-1.36) (0.33) 
I 
1 F.quac;ao const. PRNl\k PURk RISk GROk" Drnij DOO.j*JAPDOO.j*EUR Glij" Pkji % C.Catr. P.Med. 
I 

0.0183 0.00856 0.0265 0.0000298 71.74 59.12 I rn-a> -2.93 0.0124 -0.000000454 0.000209 -0.00030 0.000334 
63.041 (3.691 62.351 6-1.67! - . 62.121 (-2.14) 01.67~ 62.411 o.ob3am \ (11-b) -2.67 .016 0.0068 .012 -0.00 00026 o. oo22 -a.ooo34 a. oo~4 .022 70.75 58.46 
(2.70) (3.14) (2.13) (-0.89) (2.22) (-2.47) (0.2 5) (2.53) (4.31) 

Eqllll¢l Const. PRNAk PURk RISk GROk" OOO.j Glij" Glij"*JAP Glij"*E!lR Pkji ' c.car.r. P.Med. 

I (12-a) -2.084 0.0165 0.00869 0.0161 -0.000000465 0.000304 0.0178 -0.0217 0.0368 0.0000308 75.10 60.75 
(2.644 

o!5am 62.981 b-1.58~ (2.991 61.481 (-2.0g~ 0~6~~6 04.26~ (12-b) -2.809 0.01 1 .oas o.o oooo2 0.0002 .027 .:0.02 0.0 0029 73.72 59.69 
(2.29) (3.19) (2. 1) (-0.804) (2.24) (2.28) (-2.48) (2.0 ) (4.28) 

F.quac;8o Const. PRNAk PURk RISk GROk' Drnij Glij" Pkji Pkji*JAP Pkji*EUR % c.car.r. P.Med. 

(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 
02.441 o:aam 02.121 b-1.011 o.obao~51 62.091 62.496 (-2.32~ (-1.20~ 

1<13-b) -2.452 .01' .010 -o.oo 00012 .026 0. 0020 -0.00018 -o.00013 70.95 59.27 
I (2.2 ) (2.54) (2.01) (-0.393) (0.691) (2.41) (2.58) (-2.41) (-1.76) 

~~~is CQnstaill os valores da estatist.ica t de student ; % c.corr.- Percentagem de cases co:c:ectos ; P.Med.- Ptobabili.dade M!dia 
~s:,o6 

:p:os t >, 1.65 sao estatistica1121tte significativos e ccm um nivel de signific§nci.a inferior a 5\ 
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Mart:as I 1955 1960 1961 

~vo~ 1993 2870 3277 
?'o~ s 1064 1195 1556 

3 (03 1982 1411 1435 
R ni:;~~ 671 619 624 
F 476 520 
A ~~ 28 357 256 

276 223 20~ BNSU 132 13 

9 =and:>il 32 188 100 
10 5 174 94 

OJ m:!ICaS 7~4 308 249 
total : re<Jl.Stos 67 9 7953 8448 

1~ 15 16 l~g~ 492 1~M 2 Ails . 551 86 
G 3t.lll 328 206 627 4- 11 

lgg 
345 

B 5 Vi 213 259 
R 6 Hil 177 53 52 
E 7 Jsguar 17 47 54 
T 81-G 69 28 47 

16~ 57 6 36 
3 ~ 37~~ OJtQ.s =cas 104 

total:~ 2022 287 
23 19 21 

lCi= 226 593 884 pen t 162 923 807 
F 4 ~aeot 395 741 797 

427 669 762 
R 5 Vesca 8 44 
A 6V~ 2 ~ 9 

7 p 130 3 
8 Fo 148 
9 De ye 1 

O.l"t+as m:!ICaS 
total: ~tos 149a 2940 3306 

7 7 
1llit 805 15~g 1665 
j r.anrR.areO 18 ~~ 67 61 4 Au~WlChi 15 

I 5 Ferra.rl. 2 
T 6 1-bl:ettJ. . 2 
A ~=tl. 1 

5 
9 IMoo:nti. 1 

10 Iso 
OJt;.-as m:!ICaS 

total : ;:9qJ.St06 892 1650 1836 
4 3 7 

liflet 77 90 64 
2 Bw. 21 9 42 p 95 55 j~ 44 34 

E 5~J.le 16 4 31 
u ;. 97 13 29 
A 6 18 

37 7 13 
85 4 13 

10 25 9 2~ OJ4'a!! roarcas 111 24 
total:=os 608 225 317 

18 19 19 
SUE 1 Vo lTO 88 199 290 

am: I~ 10 1 1~~ 18 455 
2 Tatra 

AilS 1 ~ 5 
2 W D Denzel 2 

a::lL 1 OAF 62 2g E 1FT/ 9 s 2~0 p 3 t 
1 Datsun 

if!: J 
A 
p 
A 
j~ 0 

9 Hi.nO 
10~ total I l. tOB 

roarcas 
<lltras roarcas 1 

Total:~ 119,~ 1s9H 18l~g 

Fonte: GIAVAAS 

1962 

24~9 
14 5 

lr ~' so 

3H 

10 
§72 

6 9' 

rdij 
35~ 50 
so 

~t 
~2 .9 

4779 
7ga 
80j 
~§6 

1 

12 

321~ 
1891 

47 
34 
5 
2 

7 
3 

198~ 
79 
9 

35 ; 
12 

8 

~ 
36 

206 
20 

-305 
29 

U1 

23 

1 

17668 
74 

ANEXO 1-II.B 

Registos de VP pol;' Ma1:Cas 
(passage= e mlStos ) 

1963 1964 1965 

29~6 1993 4~~g ,~ 0 l'!l ~ ~9 2 79 h ~~ 
I~a 

20 
1j9 1§~ 1 6 
133 so 

21 B~ 16§ 128 
7909 8509 1244~ 

15~~ 31;§ i~l! 159 

:~1 8~0 

h' 180~ 
~8 4~ 

581 
683 

1 1 
19 39 

52~9 6605 n~a~ 
18 ~16 8 B ao9 836 1 38 2F 725 452 9 6 

1007 751 1250 
11 
34 22 51 

344~ 257~ 5020 

379~ 1963 1746 
71 84 81 
76 41 H 
2 5 5 

6 
4 

1 2 

4o6r 2113 1878 

1~ 5 8 
26 35 

18 ~g ~3 ~6 24 14 
13 11 18 
6 16 ~ 14 
g 1 1 

4 22 

3~ 3 6 

1'a 1,~ 161 
17 18 16 

104 94 . 93 
25 18 37 
24 27 144 

8 14 20 

1 

1 

1 
2 

3 ~ 
189~~ 198~~ 33885 

68 

A-23 

1966 

~an 
15~3 

7 
720 

nH~ 
4315 ~d 
1,3~ 
4~6 

dll 
5~ 

2395 
1g95 
1 13 

36 

7 
559g 
4720 

80 
64 
64 
1 

2 

493~ 
38 
18 
9 
2 

11 
15 
13 
2g 

2 

1~, 
15 
94 
71 
54 

51 

1 
9 

2 

~ 

363g~ 

1967 1968 1969 1970 1971 

~~~3 ~m 47~1 i955 

~~!! !~4 
5~ij Jn 97 

3l~ 93~ 1098 162~ 
84~ 887 98 1024 62 

10§~~ F~ 1~§ u1U uill 10 r 141 

n!~ ~~~ !~ m ~294 
457 4~9~ 
1i! 1!~ 2 6t 192~ 

4 ~ 47 

~~5 H 174 4 2 

13!~ 5~ 18~~~ 16m 
96~ 

15~~6 24H 

s5~ 3d 
19~~ ~~~~ 1~~& us ~~~8 2159 ~g~~ ho4 45~ 233 

1 

12 2 

9 7 
997§ 1294~ 732~ 8~29 11868 

6;9~ 6 4 
563a 73~4 8~54 9650 

1~j 26i 43 302 
72 84 71 
59 78 54 66 19 

3a 
1 

22 29 9 
1 1 3 1 
1 2 1 

586~ 66g' 
§06 88B~ 1 

7 63 1005~ 
10 9 '0 

50 25 24 h 16 
6 4 5 1~ 1 

16 12 1~ 19 
4 4 ~ 5 3 ~ 20 6 7 

1 1 1 
3 2 1 

1il 

13 14 9 4 
2 4 3 

10 §8 18 7 
96 64 58 

14 
26§ 2gB 2H 2~~ 99 

39 104 145 132 1 9 
74 19 57 45 58 

16 20 31 17 

32 26 37 55 40 

1 5 
49 161 2290 4247 7877 
8 247 1248 1587 3681 

55 71 151 92~ 40 97 69 6'1 l~i 36 84 57 

B 25 22 
17 44 29 

67 83 18 
2 34 3 

99 647 395~ 6350 12785 
4 7 9 8 
4 3 2 1 1 

376,~ 42435 549gg 595~~ 725~~ 81 



ANEXO 2-II.B 

Re¢.~ c;le vc oor MaJ:cas 
( geu a ~sadcs) 

Mal:caS 1955 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 

~=~ 450 554 1F4 1130 1049 i49 100a H~~ i~5§ i~H rm 1~~~ 13~~ 570 5 0 88 785 7j4 1 95 1~g G 3 fo'Drns 4~~ 13~ 413 407 3 2 10~ 4~~ 21 ll 447 
4~5 48 2~5 20§ 284 F tH ~~§ B g~Rover 1 9 47 2§~ 13 rg! 274 306 198 R 125 125 149 127 

il 
347 

E 7F~ 135 44 1~~ ~~ ~~ ~~ 1,~ 
il~ 

~~ T 8 c 94 102 

1il 
1~ 

~~ 1b ~ Brothers 
70 130 99 

1~4 46 39 57 1H ~8 49 p~s ~gu oottas . rna.rt:aa 3 8 109 121 
34gg 531 4~5~ total :&OS 2552 2211 23~~ 2960 

2901 
4g04 94§ 

29 sa~ sii 5~5 ri i1t ~~ ~1~ sl~ 7~a 6~4 ~ Vo can 243 so lll Fo ~ 2p 480 ~~~ ~g 406 
4~8 ~~~ ~&4 

3 8 

R ~ P-8en2 3 5 28~ ~~~ m 146 33 81 444 ~Bl 1d d' 1m p6 !! s ace 264 483 272 292 83 241 1 41 
A 6&l);.'gWil!ti 552 400 l~g 1~~ nl 149 ni !53 7 MAN. 66 1~~ 1~, 56 2~0 l~i m 7 ~l.IUS 40 63 

j5 11§ 98 

9= 
6 29 ~1 17 4 15 

10 -Isard ~a 2J~ 287~ 5 12 J§~ oo .marcas 19~g 21g~ 16~, 1d 
0 ,jj total l regl.Stos 27!~ 27~1 ~i~ 

3777 4314 
1 ci~cas ld~ s~5 Jig 3B 1§9 1~~~ 106~ ~~~ 31 675 ao ~~9 ~~ 2§~ 4~~ 44& 3 5 322 218 75 60 

13 ~l 1,~ 
13 

F 4=t 32 23 13 ~5 30 

~' 
70 ~a 189 1~: R 5 8er t-Tramagal 10 5 5 50 45 84 

A 6 sam 9 
7La 5 
8 Pan.ban:i 4 1 1 

52 60 9~ 9 SaVl.eil 4 1 217 
10 UIUC 9 3 

196~ 15&~ total : registos 51§ 1181 1055 83, 825 495 817 138~ 179~ 18~~ 202; narcas j 5 5 4 4 J 
~ Isuzu 28 432 m J 3~~ 34 ~3g ~83 

A 4 Mlts · hi 18 31 
p 5~ 21 'g '~ A 6 tsu 11 
0 a~ 9 10 

1 1 
9 HJ.no 

1132 13,~ total : regist:oa 73 849 
narcas 5 8 5 

SUE 1 Volvc;J . 278 293 412 38~ 247 1g~ 385 469 402 391 425 429 448 
2 ScQru.a-Vabis 58 11~ 137 15 42 164 12~ 93 93 1,5 126 1~~ 1 UUc-h3<: 100 59 92 1§8 188 2~~ 274 18! 1 3 161 
2 ut:~.c-<M 

4i 

15 107 21 2 
p 
~~ 6 14 10 1 r~ 1 10 

0 76 45 9 
R 5 lJtl.C 2 4 ~ 8 1 
T 6 Qt+c-F~ 1g 7 utl.c-I..ey 10 9 30 

8VM 2 
total :=OS 15 114 118 19~ 334 331 34~ 31~ 210 18~ 180 207 

2 7~ 4 4 7 4 3 
1 Fiat 113 49 62 31 80 141 ~02 45~ 567 310 

I ~ ~cbianchi 14 79 68 153 156 310 07 28 255 S9 
5 1 

T ~~ A 1 
6 August4-MV 3 

total :Fos 114 49 95 - 16g 110 68 153 2~~ 45~ 8~ 731 82~ 39~ 2 1 4 3 1 
3§ 1 w· Sj 60 51 10 25 2 10 2 5 b 2 Fo ys 8 8 l~ 4 2 1 4 1 ~ 3 Chevrolet 3 7 7 6 7 1 a 5 19 3 22 

H~m 4 6 l 34 40 21 9 4 3 1 
E ~ 5 u 6 Reo 2 3 2 1 1 ! A ~~onal 4 1 u 4 1 7 1 9 4 2 

2 1 
9 F 1 

10 Qlc 8 10 2 4 4 18 5 12 
ootras na.rcas 1 

8~ 4~ 6 
total ~OS 7~ 77 77 34 65 27 78 64 2g 46 1~ 

~ 8 5 9 6 7 7 6 

~!~ ~ 7~ 72 115 

~' ~ 14 16 9 

i~ 47 69 30 g8 27 29 6~ 3 
00[, 1 2 8 20 57 109 40 24 61 
E 1 Sava 2 

10 2 7 ~ ~~ 15 27 22 10 
6 1 

56 9' 4 DKW Imosa 
OUttas .Ma.rcas 2 2 2 6 1 1 1 

TOtal :~tos 5s~g 6725 7477 7454 6283 5667 93~~ 11007 10550 mH 151~~ 15695 147~l 59 60 55 60 46 51 49 54 

Fonte:GIAVAAS 
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ANEXO 3-ri .3 

Taxa de~ 
:!abitanta p:lr lleiculo 

I 1961 1965 1970 1975 1979 1995 1997 1 

1----------------------------------------------------------! I VP VPC VP VPC VP VPC VP VPC VP VPC VP VPC VP VPC I 
I I 
IEUA I 3.0 2.5 2. 7 2.2 2.3 1.9 2.1 1. 7 1.9 1.5 1.9 1.4 1. 7 1.31 
IRFA I 11.7 10.1 6.7 6.1 4.3 4.0 3.6 3.3 3.0 2.8 2.4 2.3 2.2 2.11 
IUJX I 11.6 9.5 7.8 6.5 4.9 4.3 3.9 3.4 3.4 3.0 3.0 2.1 2.3 2.11 
ISUi9i I 1c.8 9.6 1.1 6.4 4.6 4.1 3.a 3.4 3.3 3.o 2.5 2.3 2.4 2.21 
IFran¥1 I 9.2 7.1 5.7 4.5 4.2 3.5 3.5 3.0 3.1 2.8 2.6 2.3 2.6 2.21 
INoruega I 11.2 1o.s 8.9 s.1 s.1 4.1 4.5 3.a 3.7 3.2 2.9 2.5 2.6 2.21 
IItalia. I 24.8 20.2 10.9 9.6 5.4 4.9 3.9 3.6 3.5 3.2 2. 7 2.5 2.6 2.41 
lsuecia I 6.3 s. 7 4.6 4.2 3.5 3.3 3.1 2.9 2.9 2. 7 2. 7 2.5 2.6 2.41 
IRII I 9.3 7.3 6.3 5.2 4.7 4.1 4.0 3.5 3.9 3.5 3.3 3.0 2.8 2.51 
IJapao I 1.0 4.1 s.8 J.a 4.4 2.1 4.2 2.51 
!Austria 1 11.2 14.5 10,3 9.o 6.2 s.5 4.6 4.2 3.8 3.5 3.1 2.8 2.9 2.o1 
l!!o.Laroa I 21.4 16.2 n.9 9.a 5.2 4.6 4.o 3.5 3.5 3.2 3.o 2.8 2.9 2.11 
IE~algica. I n.6 9.5 4.9 4.3 3.9 3.4 3.o 2.1 2.9 2.11 
IFinlandia I 24.5 17.7 11.4 9.4 6.7 5.7 5.0 4.4 4.4 3.9 3.3 2.9 3.0 2.71 
IDi.naiMJ:t:a I 11.3 8.0 i .o 5.2 4. 7 3.8 4.0 3.4 3. 7 3.1 3.5 3.0 3.3 2.81 
IEspanha 1103.9 67.2 so.8 33.9 14.1 10.1 8.4 6.9 6.2 5.2 4.3 3.7 4.0 3.41 
IG:c8cia I 45.6 29.4 25.7 15.9 15.o 10.4 9.o s.g 1.1 5.21 
!Portugal I 53.1 39.6 37.9 29.o 16.9 13.8 u.o 9.9 11.1 a.9 a.5 5.6 s.3 6.41 

I I 
l~oUitio 30.6 23.6 Z4.9 19.3 16.8 13.2 14.8 11.7 12.8 9.8 11.9 9.11 

lN!lD 4-JI.B 

I El1pESIS d!J ~ I 1969 1969 1970 1974 1975 1976 !985 15881 
1----------------------------------------------------------------------------~ 
1 rtm Illsi.t:ama.S!d. I :tS3 s540 6837 5006 7484 rns 4746 S«l9 4ll9 2S27 40lS 3i34 4211 3426 3345 m1 211l 953 1 

I GJtta:s d!J ~ • .!d! I 3291 3'1J7 4046 6600 5$8 - 5664 2'1TI 4941 ;m 2552 3124 4721 4199 3619 1223 illll3 252!! 3411 S6U I 
I Ird..I.I.IIi.t3!ia lmlll.t,S!d. I 3469 4220 :mJ 5735 2.959 - 4469 11:62 9351 IOiiJ4 7140 13197 ZT123 34230 37194 li001 ESl 44® 47628 44005 I 
I Cibm1 tusi.taia.su:!. I 933 l2ll 1929 ms 168:1 m 352 m2 9l40 48!1 6639 9187 1000!1 11ll9 m ~ lf1!T7 16326 19159 I 
I atista 1\lsa:l I 200 Em 1QJO 2039 2$4 3379 i78 <8) 494 85 103 1622 ei9 'J11 1046 2512 2JlJ I 
I :mw 1 9741 10047 usn I28J7 11252 13366 l.llB3 JQI11 14925 7S42 9:348 9199 9479 9152 l(f}fJ7 9473 i60 I 

I Cl1:D!p:Bta IrdB. d!J rut..S!d. I 6684 6520 3522 4109 1UJ no iO :o so J5 I 
I M I 7J!l6 9831 aaJ2 I2!B8 ~ 10231 97U S759 4948 4331 :ml 2328 tn4 l!3 JjQ I 
I~ I ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ I 
IIUIIUID I 297& 6665 8961 l54U 16540 93al J559 S:o4 6146 4824 2664 21C6 I 

I I Sal...a±s Qetaro,Sarl I 9131 9241 0075 5277 5560 5(27 lei9 940 11 I 
II I IMRX I lJ8 llJ JS7 105 u I 
1 I c.a RztJotmss a cmilm.sni I 3356 4832 4038 48!3 4347 <!864 5uo .ms sm 2t04 I 
' I fliP I 7C9 542 200 I 
:\

1 

1 s:.t:.aH.'Illsm d!J ams..!d! 1 liiB 1810 2415 1 
IRW~L I. 2 42 I 

:'I um: I I 
':1~ I I 
! I COOIDl I I 
l~tmia I I 
I H.Omta Pemliza,Sid I I 

. I G1c:Ub ' F.lll'o.Ids I I 
, ts~aF.Ill'o.Ids I I 
1------------~---------·--------------------------------------------------~ I 'lttal.t aaaqn 
I E!!pB!IIS 

I :35!151 41192 52311 tm3 72331 1a112 54246 73ll1 72575 <n~13 45457 60910 64841 65903 61153 60975 62113 7llm ncsa I 
I 11 u 11 11 u o 14 14 13 13 12 10 a 1 s 4 I 

ftrltl!t At8 19iU, G.b. Elitll:i:a d:l B.bt!SB a Ilmio - Elitll:i:a SEca:l:iai.s, n.o.S - 1972 : ca;:ais cil 1970, ~ 

A-25 



IBlpaas d! M:rta;e1l 

1----------------------------------------------------------------~ IE1X1 Iusitania.Sild I 
IG.MXr:a d! Rxtu:j11..tm I 
I D:rl.IIlsi.tania R:rall.t.S!ri I 
IS!.l.v!l:i:r a:aaro,S3rl I 
I~ I 
lln!\I.E I 
llD-1' I 
IS.C.I.A.EBI:isl:a R.I!Bo,S!ri I 
\HCIJ'l. I 
\t-OM. I 
\M.Ilm!D fbrmira S!.tl. I 
\UI:Il: I 
JM:rvia I 
\B I 
\OJOI[R I 
\JMmX I 
lem:id:l ' Fi.lJn.Il:!a I 
I~ rn:ils. c:a .out.,SIId I 
lc.a ~ e ami.Ca!.s:srll 
leitttm .tusil:ania.Sarl I 
Js.Ollt.G!Iata e ruro.rm I 
\fl"P I 
\Sl:.Ollt. 'll!s!o ca sam,Id! I 
Jo:rs.lllpaOa.l. c:a Jlllt.,Ida 1 
lll¢:io ds B!i!i.l3 .out. ,Slel. I 
l!a!m:!s ' ca. .tm I 

~w~~~~~~~~~~~~~~~u~ 
m1 1111 4046 -834 3548 ;ass 2970 lit17 m4 U464 !3727 9091 im4 5421 7747 7646 7S&2 9115 US36\ 
100 99 1.50 201 J3JS 2349 i623 49 64 5S 7S 172 405 149 f;(1J 2l49 4145 elll 744\ 

1249 2032 229! 1Bi0 892 2032 2535 9267 ImO !3148 '1117 :lSll 1.646 77ai 127132 1.36841 
:66 JS26 2141 J.9J9 1765 1224 mo 642 2937 2l44 7917 1l6JS 1.3613 7J2J 5969 5969 m1 11493 U4991 
634 459 S76 12)5 949 847 1574 517 l94 !05 ~ 179 JS )) 26 I 
~ ~ ~ ~ ru m ~ m ~ ~ ~ ~ ~ ~ m m m ~ • 
m m 224 J29 4S7 560 4116 m :64 491 m 1aa S49 84 6lJ m U65 m1 
SJ 102 147 m m 4:D 242 w lS9 m !S4 :D9 us m 493 01 m 22 1 

m 192 114 :zo 19 41 210 Jl9 667 as1 !f117 m 960 1348 1337 1~1 

~~mm~w ~ ~~a~~~~~~-
599 603 ns 121B 960 479 E m 433 JEB 266 Di 198 J7 11 u I 

1.22 m JOS 11a 111 ao Jll 225 29i Z10 174 79 I 
~oo~~~~~~~N~~~~~ ~ 

987 481 7i8 :as 36.3 921 693 1122 1987 J.9J9 1ss 1.50 I 
48:1 682 70) :!14 842 1042 1211 601 tm 320 1:!2 I 

84 1ca Ill 82 24 139 92 134 J9s Jss m 220 91 ;s I 
640 613 402 2295 ll!SI 2112 I 

~ ~ ~ f:l1J E ~ m ~ m ~ I 
~~~~~M~ I 

49 ~ 60 J7 I 
I 

29 ~ 2~ I 
254 644 ~ I 
;ce i07 649 I 

11 I 
l----------------------------------------------------------------4 
I11Xal.• ~ I 
I arpze;as an ac.ti1ridrl!\ 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~-
19 19 ~ ~ 19 ~ ~ D D ~ ~ D D D ~ 12 U U ~ 

i'NEX> 6-II • .a 
Componentes do ?re«o de Mercado 

(Val.aEs aElics ll ) 

I I OJsi:al m Pl:t:til;:§:l I 
I A l---------------------------------------------1 ~~ 
I n I cro (cif l ~ I Mlt. *=- :in:a:p. a.tt::tt:s OJsi:al I 'IlXal. I 
Jol 1 2 I 3 4 lSI 6 7 8 

I s 1----------------------------------------------------------------------------
l I VP 

1------------------------------------------------------------------~ I 1978 I 
I .1979 I 
I l98l I 
I 1981 I 
I 1982 I 
I 1983 I 
I 1984 I 
I l.985 I 
I 1986 I 
I l.987 I 

61.0 66.9 
64.5 67.2 
62.0 65.2 
62.0 65.6 
61.0 65.5 
60.5 65.8 
sa.8 i0.7 
60.8 67.0 
61.1 66.3 
53.3 

73.7 I 
72.8 I 
72.9 I 
73.o I 
73.6 I 
73.6 I 
60.21 
67.3 I 
i3.6 I 

I 

14.1 9.8 
13.0 9.4 
13.1 10.3 
13.0 9.5 
13.5 9.9 
14.1 8.8 
13.6 8.6 
15.2 8.6 
14.9 a.o 
9.1 

4.8 I 11.2 1.0.0 14.4 1 

4.3 I 13.8 15.a 15.1 1 
4.2 I 16.4 15.2 15.2 I 
4.4 I 16.8 15.s 14.6 I 
4.4 I 16.7 14.a 13.9 1 

3.8 I 14.9 14.3 11.9 I 
3.3 I l2.3 14.o 11.2 I 
3.7 I 12.1 14.8 11.9 I 
3.5 I 9.ti 14.3 l2.9 I 

I 9.1 I 

1.1 6.7 1.1 I 1co I li.J 38.7 40.3 I 
8.7 7.8 7.7 I 1CO I JJ.J 33.0 l!.O I 
a.s 9.3 1.6 1 1co 1 ill.2 33.5 11.s I 
8.3 9.4 8.o I 1co I ill.6 28.6 35.7 I 
8.a 9.8 8.1 1 100 I 29.9 28.2 34.8 I 

10.0 11.1 10.6 I 1co I 29.8 20.3 34.2 I 
15.2 6.7 23.5 I 1co I /ll.9 23.9 29.3 I 
11.8 9.6 11 .o I 1co I 26.8 21.6 32.6 I 
14.3 11.4 10.0 I 1co I 25.6 23.2 JJ.4 I 
23.8 I 1co I 25.1 I 

A-26 

59.a 21.4 11.0 1 

62.2 23.5 1.9.3 1 

49.5 23.7 1.9.5 I 
43.4 24.9 18.9 I 
46.2 23.o 18.o 1 
51.9 26.o 15.1 I 
49.9 23.5 14.9 I 
42.8 21.1 14.3 1 

42.6 1.9. 1 <0.9 I 
44.2 I 

l59.o 160.1 157.3 1 

l.95.o l56.s J..:a.2. 1 

178.7 l57.1 133.4 1 

112.0 153.1 154.4 1 
176.1 151.2 1.52.9 I 
181.1 i52 • .3 t~.l I 
2CO.l 147.4 144.1 I 
171.1 143.3 141 .o I 
168.3 142.9 l.Sl.J I 
169.3 II 

I! 



ANEXO 7-II.B 

Mom:agau de VP per Marca 
(passllglliros e mistos) 

1 ortgen Marca 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 198o 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 I 

1--------------------------------------------------------------------l 
1 J oatsun 1 9143 8964 8249 6520 3522 4709 1113 14oo 920 I 

I A ?.orrla I 1512 1737 1643 891 298 976 1013 446 220 I 
1 P Toyota 1 9131 9241 ;o15 5277 5560 5427 1869 940 11 I 

I A Mazda I 260 1001 1235 961 931 1459 910 332 I 
1 o Daibatsu I 138 m 187 1o5 11 I 

1 SUbaiU I 708 S42 2oo I 

I I I 
I G Fotd I 4763 6937 6625 4747 5490 4118 2527 4015 3734 4271 3426 I 
1 Mini 1 3282 1278 6678 3239 3404 2035 111s 1392 I 

1 a t-t.=is 1 6150 3996 2979 897 1296 1396 718 859 552 322 I 

I R Vauxhall I 1920 1392 1392 957 1262 1381 863 311 1 I 
I E AUstin I 5802 4670 3579 1315 768 275 253 144 I 
I T surnbean I 883 560 720 600 640 580 380 I 
1 Triumph I 6oo 331 391 221 11 36 6 I 

I ~-G I 36 I 
I I I I 
I T Fiat I 10591 11252 13866 11893 16811 14925 7542 9348 9199 9479 9892 10207 9473 760 I 
I A AlfaratY:!O I 469 339 323 238 I 
I I I 
I F Renault I 5795 2959 4468 1062 9351 10634 7140 13197 27723 34230 37194 36901 35251 44080 47628 44005 I 
I R Citroen I 2288 1680 1806 352 7792 8040 4882 6638 9187 10009 11339 9057 8685 10877 16326 19159 I 
I A Peugeot I 3242 4526 4880 2111 5140 5297 4788 1128 968 I 
I N Tall:ot I 288 I 
I ~ Simca I 2288 2284 2601 2477 1181 3104 17 288 i 
I A Tali:ot/Simcal 144 I 
1 Chrysler I Do 1o3 29 5 I 

I I I 
I R opel I 4680 4176 4272 2040 3679 4353 1689 2813 4720 4199 3619 1223 2883 2628 3411 5611 I 
I F Fotd I 273 547 100 1223 2883 2711 953 I 
I A !MY 2099 2594 3378 778 480 494 85 483 549 384 I 
I Volkswagen 4721 2102 2133 2530 2079 1833 974 925 1073 485 I 
I M.Benz 869 925 918 295 65 102 36 I 
I Alldi 162 48 239 24 I 
I NSU 176 I 
I P I 
I o I 
I R Mini-lobke 383 360 327 1046 2512 2313 I 
I T sado 70 so 60 35 I 
I I 
I EUA Chrysler 69 I 
I I 
1 Total: m:xrt:agan 1 77853 72336 78992 54247 73383 7257o 40314 45457 6091o 64841 65903 s9o31 59537 62113 70830 no88 I 

I marcas I 24 24 25 25 25 22 21 18 14 10 9 1 1 1 5 4 I 

Fonte:GIAVAAS~ ACJ\P-A!MA 
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Ori<;an Marca I 1972 1973 1974 1975 

J ~ 1249 2032 2258 1860 
A N:u>san 265 538 640 613 
p Mitsubishi a 195 423 257 
A. Mazda 20 
0 Bedford 

oaihatsu 96 152 231 
Isusu 411 120 100 100 
Datsun 
Hino 100 40 198 93 

F Renault 353 3335 2349 7623 
R Peuoeot 540 596 600 2928 
A savien 200 281 371 374 
N J?erl-Tram. 175 166 102 40 
c unic 20 32 20 5 
A Citrcen 699 2344 3345 5933 

S.i.nca 384 

R FOid 4091 4287 3958 4264 
Bedfoid 1646 1388 1679 1201 

u Austin 680 343 238 7 
N 1-brris 498 222 224 16 
I I.eyl.arxi 140 146 162 105 
0 L.Rcver 672 318 191 223 
0 Dod9!! . 120 162 114 116 

Austin-Morns 
Mini 36 276 
Gi 312 24 72 
vauxhall 600 264 264 168 
AEC 11 
Daim.1.sr 4 

R o;:el 2688 1584 888 1529 
F MAN 129 176 189 112 
A MANIVW 

M.Benz 402 523 553 282 
Vol.ksw. 509 357 234 86 
Magirus 160 141 143 as 
ean. Hens • 461 445 243 7 
Ford 80 249 7l 
t1ll:i=; 270 51 

I Fiat 1036 1130 lll6 1728 
T CM 315 122 360 205 
A Iveco/Fiat 

p U!-M 
0 Portaro 
R Utic 37 23 
T Utic-I.eyL 19 so 57 28 

?:_'a.9us 
Ut:ic-l\ec 307 382 222 227 

SUE. Volvo 530 583 517 420 
scania-1/ 140 309 212 79 

B:)L. Daf 124 112 88 73 

RCM. Portaro 5 161 

E Pegaso 
s Ebro 24 139 92 
p A via 

AllS'lR. steyer 67 42 21 

EtlA Mack 5 5 4 
Jeep 32 8 

Total :bmtagem I 201so 23559 22594 31666 
Ma.rcas 41 39 42 39 

Forrt:e:GIAVAAS; l\CAP-AIMA 

ANEXO 8-II..S 

1-tJntaoan de vc tJOr Ma...'"Ca.S 
( llgeiros a pesados) 

1976 1977 1978 1980 1981 

892 3019 2432 9061 11350 
398 1234 1498 3400 3045 
217 614 967 2006 3796 

19 41 210 247 573 

367 426 310 534 1804 
320 386 1090 1570 
240 437 2576 4376 

54 131 185 

49 64 55 273 842 
612 2422 1622 2648 2513 
255 464 384 17 

13 103 8 
18 12 

5943 8790 8331 11413 9454 
1687 4690 13253 12524 7654 

312 755 1003 366 390 
114 513 773 3874 2040 

40 125 93 84 144 
330 438 439 1032 672 
203 260 362 72 94 

455 1015 
2088 4716 12 
120 24 

211 1203 1437 
22 100 107 148 193 

230 415 522 831 1134 
65 14 24 120 333 
68 90 94 130 59 

162 222 235 757 596 
149 296 291 318 186 

340 307 

8 83 168 
174 67 15 

338 300 275 99 24 

502 744 1001 1035 lllS 
81 173 248 169 256 

21 128 147 154 244 

310 821 741 620 616 

12 12 12 
134 383 344 386 900 
20 30 30 

2 

5 

15820 33504 38326 58397 57905 
32 39 37 34 31 
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1982 

12214 
8323 
2852 

723 

556 
985 

1131 
2397 

9036 
6061 

54 
1068 

1 
246 
128 

1973 
212 
129 

1782 
191 
119 

328 
254 

731 
597 

197 
24 

1010 
198 

118 

8 
471 

54117 
29 

1983 1984 1985 1986 1987 1988 

5498 3419 4542 7694 12706 13684 
4981 2818 3502 3858 5740 5009 
1500 1590 1838 2276 4747 5807 
1097 971 860 848 1337 1450 

2504 3361 3852 4206 
192 20 
505 

374 647 2201 4145 6911 7444 
1845 1938 2278 3207 3994 4588 

4101 1324 1716 2241 5114 15606 
3097 2980 362 

54 
120 

4 

2324 4767 4980 4201 5263 7330 1 
124 53 27 64 51 

13 23 25 
117 1 

73 179 
92 36 

425 233 15 
134 72 

55 1 

955 1025 1132 1312 1759 1901 
315 220 210 179 114 43 

1 
33 17 11 11 

508 216 221 329 406 356 
123 66 

so 314 67 150 47 

66 20 12 5 
246 187 57 
20 

29128 23114 26548 33893 53067 67435 
25 21 17 16 16 13 



iNX>9-II.B 

Eltp!:esas a:m Clpi.tal ~ ~ ro .rnst:il:ll:o d! Il1ielotinetta! ~Em 30.9.1900 

I I cata cb Clpi.ta! Srial. Cll:li.ta! l'att'a3 ric I 
I ~ I ?s;isto c:rJtcs ~(t) ~ ld:iv:icD 

I I I 

I 
1) Qbla:a-:rn:llit:rja d! I 261111981 175CXXJ EIA-100% G.l.l:ta:B o.et'!e1s o:rp. ~ d! cabJa;j:m eJ..e::tr:icls I 

CCtp:nn.eS ElS::t:t:i.c:ls, Lda I I 
I 2) F'il:estaE! ~ 114/811958 J.S:lOOO EIA-76.5% FiJ:a;1:cm Irte!:ra!:iaBl. Q:l, ~d!EIBJS e I 
I 

I lklite:i states Pa:llo SiJ::eCa o:rp. Cfmu:as d! ar 
I I FiJ:a;1:cm Far Ea;t Q:l, 

I 
I 

I 3) Faii !JJ5itarB Lda 1111111932 200::00 EIA-99.9\ Fa:d M:t.or Q:l, e QltJ:a! sJ!:sidjarjas ~ e a:nEtio d! 

I I amnrlls-0.1\ Fa:d In!:el:!l!::iaa Clpi.ta! a:u:p. \laiaili::s e p3;llS I I Fa:d :rnt:e:l:rat.ia ?'lll!ll:e 
I I I I 4) ~ MXl::iil! d! I 4/9/1959 2J.OCOO EIA-.lOO!s G.M::ta:s OieJ:ss o:rp. l-tl'lta;a1l e Cl:llEtcio 

I ~Lda I 
G.M:t.a:s a:u:p. d!~ I 

I 

I 5) Inlan-In:ilst:da da I 281811900 617000 EIA-.lOO!s G.M::ta:s OieJ:ss o:rp. Fab::i.o:l d! o:n~ates e I CCtp:nn.eS M:cinia:s !d!. I G.M::ta:s <l:l!:p. ~~ 

I 6) ~-?l:O:iltai:a d! Asartcs I 3/6/1966 500J EJJ!t-40t N:tth llreri.c:an R:x:llwill. o:rp. ~ d! I!'Cl.as e est:r:1.lll!!:l I 
I d! AltXllt<.el Lda I rreca.li.als p'assems d! \e!cJ.l.cs I I I 

I 
7) ~ Ci.ttosn, Sa 1 7/10/1927 104500 ~9.9\ So::iere~ ~ e carStt:io d! I I Jll.ll:old::.il Cima1 ...e.iaJla; Cima1 

I 8) ~. I 3/6/1981 17CXXXl Fran:;a--100\ a:n:lix ftan:e, Sa Fab::i.o:l d! sistaras d! I 
I 

<E B::pipm!rlta; l!.lta!D.eis,I!a I lltii.!l:r tJ:ai<qm pl\efc:.!lJ:s I I 
I 9) ei:ti:o:n Illsitam, sa I 311811962 l5CXlO Cl:an:;a -20% sa::. l'rol<fo'e Prl±::e Ci.~ Sa M:rlta;jan d! 1.efc:Jll:s I I I ~20\ sa::. AriiUzta d! U:ttiall.cs Putalt:lliles 

110) F1sxip:ll. 
I I 125/ll/1981 ll40CO Eml;a-33.3t sa::. In:iJst:rielle B::!l:ttar.d Fcme, Sa Fab::i.o:l d! ll!lteriais celulaies 

I 

I a l::lll:e d! p:ili.ul:etan:s I 
ll)~~,Sa I 2/7/1981 274500J ~.9\ ~ N:!tiaaJe dEs In:U;tz:ias R;mul.t P.ttd.l;!b d! llijls fscl:::es I I ~.002\ ~ cE 1utatd:li.1es R;mul.t d! e d! alunini.o 

I E:pm,Sa I I s.tit;a-0. C02\ Iaaill: ~,A> 

lll/10/1979 
I 

12) G:l!etal~ JCXXXl Eml;a-36.4% sa::. rn:IJsttielle B!!.tt:a!rl ?ciLil:e, Sa :rn:iisc:i.a netalurle mstaJ.ol !;Bia I 
c:a Garl:l:u::iJil: Lda I 

o f:ai:x:il::o d! I:s;3S e ccp. d! a1t'.Cr.O.el. I 
I 

13) lh:l. IlBitanas a:nw.t, Sa I lS/611962 234000 Fl:arl;a-99 .98% FEgie N!l!:icml d!s u. Famlt ~ e carStt:io d! veiaJlcs I I ~.01% Fab. cE ~ El:pm, Sa 
i I ~ -o.Ol% Iaaill:~ I I I 14) R:rml]j: ~ 11212/1900 70CSCXlO -~36.7\ FEgie N3tiaBl dEs u. Psa.1lt Plll:rio:l d! veicu.1.cs c:a mm:a Famlt I 

:ih:il.strial a:nerc::ial, Sa ~28.311 Fab. d! Jll.lt.a!ti:lil ~ Sa I 
d! A1.inatt:a;'lb d! M:tcr I I 

I I 
15)~ lll/10/1983 100::00 rmx;a-:51\ S:X:JIIx:r¥te sole< Plll:rio:l d! cmbmrtrres e b:I!i:es 

I d! A1.inatt:a;'lb d! M:tcr pi velaJlo 

16)~ 124/1/1968 28CXlO Eml;a-100\ Cotp. d:5 'D:arstliaili:n M:t:. ,ms ~d!p;:;as~ I 
~,Ida 

I 
JlciSre et CUI:.iJ.lag! .E\3J;!i:tt I 

I 
I 

17) l'alll.lL:rl:xa Willelm 113/1211969 500JO ~.Btl IE Plll:rio:l d! cmrula:±ll:es d! dut!:o, I ~8:1 I A':l.1n.1lad:l! ~ W.!a::j:n aili2S d! i":s!2t:i2S ,etc 

18) lllp:rmCl.-rn::!. ~ 12417/1964 200000 !a-38.9\ ?ai:t:io.llaiE! Plll:rio:l c2 IIClas e I;B;aS £liil!. I 
d! M:ll.as I 

up:r.;im d! \eicJlcs I 
19) In:lal!m-:rrd1st:r::ias I 1976 235000 !a-25% s.iataB, ;G Plll:rio:l d! q.a:lo::s elS:::tric:s e I 
~,Ida I Oltl:as .i.rEt:alaQ5a:l els:t. p' ~ I 

I I 20) M!b:lr~ Na:iaal. I 131711940 1400COO !a-10% Cl:rJti.ta'Lal., lG ~ d! PBE e c.3tm:as d! ar 
d!~S\ I I 

cal!:irua. ..... m p:g. ~ .. 
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I 21) Pla!Jimll- PJ..ast:ia:s I 1?/5/1983 
~Ida I 

122) Ebl.-Rllam:cs ~. Sa 129/12/1966 
I I 
I I 
I 23) anafdein ~ I 21?/l/19e:i 
I EBte:I:i.as rm I 
I I 
I 24> lUstin R:J.er ~ I 1011?11912 

lzs, !bl:t, J:.cyi & Fap::so I 15/9/1977 

26) Ird!sa. IrdEtria d3 I 4/7/1979 
;.btasi..a, Sa I 

27) lhits:i 'll:timlo;iss rutart:ti'le, 110/3/19a3 
~,l'm:!.ltl:s pn::a a 
IrrlJsti:ia AII:a!fu!l I 

28> suva±r ca:tarc-~1 17/411972 
e \leimlJ:s d3 'D:arEp:Xte I 

I 
29) Wvex, CcrEl:tio e rn:r:st::ci.a I 10/3/1982 

<i! ~ e cani.Ce, Sa I 
30J ~ Sa.ltaiD <i! Pcrtll;J!l- I 711?119'01 

Cl:l!p:>. El.kt:d.als pn::a Jml!c. I 

Jl) Fiat !'litO l'ttt:llp:Ba.Sa. I 4/1?/1966 
I 

32) tblim-O:Jrp.Vld::ei..m ~Idl 3/4/1962 

33) ~-Flil:rica Pa:t:lB1a:! d3 11314/l988 

!l:lmtia I 
34) ~ Ele:::t:l:t::te,Sa.j 17n/1964 

I 
I 

35J s:c. El:rt:ll;E5a ca .Pa.Irula:i::m; I JJ 411941 
':n.x:br I 

I 
36) ~-'ll:l:id::s e !e.esti.,.I!h I ll/2/1982 

I 
I 

m 'l}t:tr Pcrtll;J!l, 'IB::id:s El!pti. I li?IJJ19ss 

l8) CJ:lin:h- OJlfllB!!l:s pu:a a 
nrlJst:d.a. ~. Ida 

I 
I 2913119a3 
I 
I 

19) F.P.S.-Fci:lci.ca R:rt.. <i! 93;!2. I 21/l/1971 

!l) Kl:tlll:e!:g & Sdul:srt:-I!t!.Ce cal:cs 11319/1982 

I 
1) Mi.dlilin,CJq;miria I.t:Eo-Prsl,.I!h,6/12/1979 

2) SIM ~ pn::a 121?/5/1900 

ltta, Ida I 
3) 1\e:l:) Pcrtll;J!l...a:mm:io d3 

1Jili:ul.cs lhilstl::ia.is. Ida 
I 21?1511984 
I 

112/4/1963 

11113/19B2 
I 

700Xl ~52 .6% ~ Qnq schzfer & co. 
Dilunit Wi!l:k Qrl:h 

256560 R.Utir:b-94.8% l'IBtin R:7.er ~ !bJ.din;, Ill:! 

JaJO R.ll:'ril:b-35% !bl.t & I.e:¢ I!ll:el::r!!.ti Ida 

2SCXXl R.ll:'ril:b-2% Jlrc:>-I!'!I:2i!:I:Iil M;dmic:aJ. co. Ida 

3420CO ~.5% Mi.tsJbiEhi M::ttl::3 Cb:p. 
Mi.tsJbiEhi <J:li:p. 

30axJO ~ Yasaki OJrpTatim 

l30axJO l.tilia-39. 99% Fiat !'litO 5p!. 

ssoooco ESplrta-45% Cie!a 

600X) ~7\ Fensa 
Part.i.oJlaiEs 

290axJ ~100i ax::. ~ d:lam. 'lll:i:lr, Sa 
Part.i.oJlaiEs 

l.J.SXl s.ti.r;a-50% Etabl..isa:tiB1 SIM, s.r. 

lXXXl SJir;a-99. 7\ K:tatl:er & a:h.te:t 
m.-Q,3% Partiallar 

2SCXXl Slil;a-lCCi Cl:lip:q1ie Flrm::iSte Mi.dlilin 
N:i:t.m. I(; 

20Xl10 lblaim-99 .99% 1\e:lJ In:iEt:rial \li!hi.c:lal Cb:p. 
Ital.ia-O.CX)l Partiallar 

lCCCCO ~.6% Fiat Ju!X) Irt.e!:IBtiaBl H:J1dirq FN 

1CCOO ~34ts Partiallar 

2tte : Intituto de Investiltentos Estrangeil:os 
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Fab:ja) d! pJ.astio::s 1 en 11 1 a I a, 

rcted:uan:a p/'lei.o.llas ~ 
I 
I 

I 
I 
I 
I 
I 

a:mm::io d3 \eiall.c:s ~ e pi!S!Id:s I 
Fai:r.i.s:D d3 p:!j7:lS e [%CXin:ca q.timia:8 pi I 

I 
I 

Fai:r.i.s:D <i! ptai.II:al pi a .i.n:i. azt:.arCr.al. j 

Fai:r.iJ:D cS Wll,llBtE:! elB::t:riO:S 
pi~ 

Fai:r.i.s:D d3 e:p.ipmttcs elS::t:ria::s 
eJ.s:afni.crs e ns::3ni.a:s 

Fai:r.i.s:D d! t.a:n:s E5£lidais 
pi in::i.Et:J:ia Cllll:a.DJel 

I 
I 
I 

I 
I 
I 

I 
i 
I 
i 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

I 
I 
I 
I 
I 
I 

I 
I 

Fai:r.i.s:D <i! ab:s e W!fUBltES elErtziO?' I 
e els:t::tinia::s pia .i.n:i. Jute, e eJa:t:tatic1 I 

M:rta;an e a:m:ci.o d3 \eiall.c:s 
inilsttiais e a:nett:iais 

Fai:r.i.s:D d3 calQ:s pn::a t:l:a!IO:s e 
Clll:ml ~ plautarCr.eis 

I 
.I 
I 
I 
I 

I 
I 
I 
I 

I' 



I l!emllll.t l'artlo;ulloa I l'Q!mW' I iii!NliX I 
P:l:ljac:t<ll cia ~ Partelt ll'!, ~ ~ Q'l', RDWICPIC, mat PU'tMI IP!, mnAf, R1Qt. ?ateltr t&\ soc:iat4 ~ I 
t'altlq.~ cb P:l:lje:ttl I M2lta'3llll c::i&;ic cia oca ~. c cop. ao.ooo v./anoJ-s.tzll:al. 

a miomi""Q'io da Ubrica da wa:dar I l!£lltWliD da ao.ooo tl:aills/aao 
'! !.I.ll. A partir do ano 4r60\, cl 25\ lqlil:iQo 1 t.li.C. 

I 
~ 
a ~ l'Dta:eS( c:op.22o.ooot .... ,, cr. wl.cci.C 80.000/anoJ ~ do 1lalilor: 4000/d!& (Abl:antoaJ 
a. 
I -r.r.ll. lt>tCtlllrSOII CX..Y8locicfador60\ ( CI\C!li.J ~45aaiS.ll I <: 
A ~ lqli.s~ & I.l!.C. po:a cbtm;io da 'rill" 111=o1 do ~~~:~t~:, C~~~D:~tu, =-· por;u x • r I s e cb ll4lcb da !:alAn<;& cia divi.lu ~ c~ o:millal. do ~ cia 16000/tA:nl/aao) 

'r.I.II. lila c!o&ida I 
c.Fbl> • I!'. ltiDOi.o ~ 34 milhCao do CCIICCI Apmri=rr:ee 3.7 mJ.l.b!M dl a::ncc. em:& do 36 IIIUiilao do I!'.~(Y. cia 1979) I 
cz::!ol;io~ Oil:<a de 3.500 pcoi1:CI do a:a!:oiJ.ho c!Uec:tco em:& cia Jl2 p.tral:B.lb:l em:& do 219 P• t:a!:al.!ll> I 
l~cb~ 

I 0019· !tltamL c:m qozontia cb Estada,5 milhCao cia c::atcs destirA- l'l:lltallta '*""'AI:io & a::ir 15\ cb ~ Mit uo.ooo <rlltllll, ~ aa10 .-, 
cba & a::ir 151 doa ~ ~.~ ~. 1001 c.tim do ~ .Locai i t.::anolo =~c!t 2 ua. ~eo t11w>-
tJ:omca !=!. • flmlo cia ........ ,. va.1ar que pallll.r a 1. 1so.ooo a::r.coo c:ilam:o do ua d& ~ ~ c1a cop~.- I tal. tiliD 8 desplsu l..cczia do il;uaJ. nacaza 

~· !:<ta:lla lea. gannd.s d& !l<ll;ia .i!l!oSillt, 85\ cb £iMnl::i.!moato c:m quaad.o mM~. as• cb va1.ca: do ~ ~de as• a:. acp<; Cl:8 nc:N'CII8 I do~,.,..,..1l!llldl:» ill;;muda -~ teotinod&~ I 
M!!:C.!ntem:l O~d&a~ lllell=J.t. ~ Ill l Ilia d8t!nid& IIIII rap:iiiCI- I 

w= cmca da 201 d&a ..,.. ca:;:ss l=is( 19871 I 

I 
M!!:C. ~ ~ cia <31( 1500 111 1980 a 17 .ooo .,. 1988) a cem. cia 35\ d&a ~ cia I'CI!,s c!a 'D:da&~a~puaamm I III:ICCDII(l2.JOO a 1983 a 145.000 & pu:ci: da 1983) · lleoiii.Lt~ 

polA te;i<li!l!ooult 
lllo def!Jiic!o, dl:ec"~. As ~ c!a R.Pc:t. 

. I 
saL:b Omi>i4l Nivel. cia 28.U .,. 1980 e do 99.91 111 1988 lrlo dofinid:>. ~.As ""'..ll.Jii;Ceo d& ll.l'cr':.l 

I IJ>:::em:i1ltll o::a:adil:!os 
"""dastilla & ele9• ~ ,.,.. 0 •• ~ a.sa. cl&!sWx> & &>;~• ~ po:a o o,=i>i&J. Qo5u I 

I o:m:il>i· 1<1ic. do cm/<31 !lit 19aOr lJ,JOO 1 "" 1984rJ2400 (aD)..J!'ctaio ~ A bm!t!cio c!a l'rnlllt ~ ! 
!'iacaia :tl5eD;tlas mximas(c:las• !) pm'listas "" :r.en;6lo Clllxil!lls ( claue 0) pm'listas "" dec.lal. !.wD;I5os ~(c:lassa !) pm'listas "" I 

I 
dec.lai a.o 74174 da 2912 n.o 194180 da 18/f (SIIJ clac • .lai. a.o 74174 da 2912 I 

~ r.... .... ~. pra%0 da 13 .... dc8 quais J sic AI::8Seo eo ct1!ditn iiiW= c. pazo a i.c;llaa ~ 9.ll:&idio a ~ nco tac:co cb cap m do I ~tar;jumutalOL l.i.q.W:Ia da 15\ ate 1995 a cia eod&a-~~ ~da tam de clac. .lai. n.o 1904180 de 19/6(Stii) 
va.lar nl~ & 3 poot<:e ..., & i.nfia<;:io .. ~ fiMl. pam 0 ct1!ditn cia Ll j:UO( 1,750,000 a:ntoo)IVUliwia I Pan 'II!IX!as(l!aaoUJ.t G1llr)r9 llliJh3as cia a:ntoo ate 1985, de fa::la docmsc:eata na ta19> enca Ul 8 4.51 
cao qannda. do !llta:b a a t.ja:or :ar:laocalto cb a.p, I ~de - CC!Ii.osia & lJOiliX:ia= """ a bu>:a """'"· 

-. pi i'm:!u cm:.ws CCi:e:l:ll:a polo Estada de prmia oG>iai.s aafr:!dos pol& I ~ ... fmr;io cb ..m.c:o da <livid& 
asscciada ac. finami""P'¢0' ~, Dl. m:fida G I 
que fcaa. ~ a~ lliZ!IIll. da poridodit I 
dati:Ud& pol& :al.1l;il> .... u t.infla<;:io l=f:uqu8oa I • :f:aiiOIII& 

Q:Ccsnaat.a~ SUCrsidio & flm:lg pmllda ate 473.000 ooa:.:s ~ Ilia %8!11i:>olo. a titl1l.o de c:z::ioi;Oo do ~ - ... c::8:litade ~·= u ~~ 
pom ~ do pooooal.GI:allti& cba ='"JJ""""' ........ ""lll:lltOiltll do 14 ....... 0 IAII:a!di<l -.1. do~ ptlrlisas na doa.lai a.c%89176 da 2212 a A'llso do2Bj 

I 
"" """" do ~ "" liii!.Qlllbal adJII& de cm:too llmiteo ... vigor do fW, do 1979, Ilia COli!UlAtivu """ o wl:o!dio i. I ~a IIBlld&a ~. ~ o !lstlda ~ 
4~ SlbUdio l:llllli»la. a tl.tu!.o de ~ de -

( daop. IICII:llltti"" 11.0 J!S/78 da JO/Ul • 

I 1!8lalu.;ia do <l:l1flitoo -- ~ m.it:ral. ~pea:...,._..,. ........ d&a put:ao 'l:dl:unal Al:bi.t:ral. ~pea:~ d&a pl."'taal ~ AZI>icz.L ~pi~ d&a put:ao 

u - Q:attoc:taates l1sCm!O l Azmt:lql!m .lllltcmciatal. ~il.~~ l'a:miO l·~ ~ 
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I 
INI:lN-IllilstJ:ia cE CI:Itp:ra1ra; ~. Ida 

!lll:t:EB: Gre!:al. M:tcr:s ~ 

lNlO lO.l>-II.B 

:nfig. I.ni:st::cia.1. cb P.roje::toj 

T.I;.N. 

T.r ... ~. 

T.I;.N. 

I 
i 
I 

I 
I I 
I P!:o:b:;l3o c2 ~. jurtas c2 ~. cirtas d:! m:-l 
I vte!, tlJb:s c2 t:J:a.IIO;s el.€r::t:t:i.c:, <.pies pua l!'d:aEB I I 

ct. d:! vel.a:::is::a:: e ~ • ~· 
I E.'l.cluc;!io c2 25% { 1981) r;l 47% {1986 e arrs seg.) I 
1 cma c2 4 lllillfa; c2 CIIll:a! I <:etta c2 820 mil CIIll:a! 

I 
~ l!ai:'S 400 p.t.l2!1::allxl dimct:cs 1 ~ c2 441 p.tJ:Dlh::l c:l.mml:a o p3Iiab cb 

I caii:Ial:o(ate 1992), salvag..md:l:i!s as ~ d3 
I I iwRt;iio te::n:ll.6:fo:a 
I I 

~cb~l I 
Cl:llp. :rrm:ra I Ate 6000 mil = d:sl:.in:l±s a a±llir 15\ cb va1ar 1 

ci::s e:;.tip • .inp:rta:!::s, 100\ cb iw. en cap. fi:o d:! 
I arig:m la::al e 25% cb f. lt'8IE!i.o 1 

I 
o CilTp1.atelto !;Bia. a ~ cb .i.m!:st:iltato, a I 0 IE5t3I1te 
aplkar p:iad.i:al:iareno:! ra a:pis.ic;ao d:! eqrip..inp:lr-

1 tats I 

I Mn:5 c2 lOis das \erl3s I 
I toms d:! 90\ ells wn2s I 
I ~ aruai.s c2 <EJra d:! 4 lllillfa; d:! CIIll:a! I an altmra!:iva. a pttdx;iio d:! e:oo IJ!l. a c:!::lta'Qio c2 
1 I un sakb cmbial a::llllll.a::b c2 4.5 ll'li1liEB d:! c:at.c;s 

I I 

I 
l.uc:miias e autcfal.ant:es 

I I ceta!. d:! 4015 

I 223lO mil a:Ill:x:s(*) 

I 1700 p. t:l:aba1h:l 

I 
I 
I <:etta c2 75i c:b c:cpjj:al 

fiJc e f. d:! ltBl'Eio 

I 
I 

<:etta d:! 25% c:b c:cpjj:al 
fiJc e fJIB!Bio 

I 
I 
I 
I ~ q:ut:a;&o 
I 
I ~ l!ai:'S ca 35 ll'li.lliss I stm 1.992 e firs c2 1995 

I 
I El:pi.val.ette a :m mil ciill:cs I CS ~ ra lei d.!!:a1te o p:r::i.ab <:S lSl:m!tEiio I 

ac:asc:id::s cb w:ze:p:u::Bte a 616.5 mil c:at.c;s, 

I~ 
I I 

~ 416,5 mil OJll:cS p:r ~ d:! ...eaili::sl 
ate 1989('A) 

I. cs in::atiVt:S cE classe c p:atistcs ID d3::. lei I Cs d:! lei gnl. PB±I;io da. slsa J;Bia 4\ 
n.o 194/00 <:S 19/6 {SIII) I.!B"Qio c2 inp.sel.o(l\) sd:lz:e 

I I 0 cmi:t:al. s:xial. 
I B::rri.f:ica;;b da. t= d:! jute, d.!!:a1te 5 arrs, ~ stsldi.o reo ~ d:! 245 mil c:at.c;s, o 9247:7 mil a:nrcs {Sl!R) 

I 
a Cll!p:Ill!l!:e inte:ra cb :im:stiirenl:o. A b:ni.fi.c:a;Bo, e I a:c:e:p:n::l::llte a :m cb imest.iiialto en c. fiJc I 
c:B::t:es::alte ID taq;o e varia.<.el. am o caci.tal. sa:ial. 

I I re.l.i.a:b: varia.<.el. ent:!B B.Si e 3.25i. ~ t:ereficio I 
I nib e anulat:ivo a:m as l::ari.:fi.a!ci cb c:omto c2 iF· pi!.Si!s cmliais I C-1:=0 pi ~ I 

' I I ,bJttt:s :In::ett. e g;uartias. s:t:sidiD IEBtt:Dls:i\el. san jutta ID valar d3 100 a:zttrsl 

\ I p;r p;:stD d3 tJ:al:allxl. Jla!6eo a;) CD€di.to .intmiD I 
. <:S c.p::a-m 

1 1~ cE o:IIfl.ital ent:!B I 'l:l:ibJIBl Al:bi.tl'al. I 'Itib.ml AII:Ii.~ 

I atm 65i e 90\ das apJ..ic:a;fes 

I :telsla1tr::s cb ~ cE f.ptef. 
piSYist:o ID a:n::mtc e a c2fini.r 

lamomP 
'D:i.ll.lnU. Al:bitm.l. e a fi:ma 

I Q:q;:e!:S & ~ \PattE& a:ut:z:aata I I 
1,--------------------------------------------------------------------------------------------:!:e: ht:iilJto d:! ~ ~ 
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ANEXO 10.c-II.B 

IDE au Regilre COITtl:atual 

ojectos de rnvestilrento I 
Yasaky-saltano de Portugal I Fiat Auto Portuguesa, SA 

Partes:Yasaky CO:z:p. e saltano Investixrentos e Gestae, !.da IPar...es:Faih-Fiat AUto e International Ho.l.di.nq s.v. 

mig. Irxlustrial do Projectol 
1-Dntagan I 

T.I.N. 

SUbsistaDas 

T.I.N. 

I 

I 
I 
I 
I 

I cablagens elktricas para autanOveis 

T.I.N. 

C.Fixo e F. Maneio 

I 
I 

I 
IPelo lte!lOS 2 mi.lhCes de contos 
I I Entre 2300 e 3000 p. t:rabilllo 

I 
I 

tlaiiciairento do Investilrento I 
::at!!?• Interna 

stino da Prcdu¢o 

M:!IC. Interno 

Mm:. Externo 

I 
I 
I 
I 
I lAte 5% das vendas 

I Pelo lte!lOS 9 5% das veOOa8 
I 
I Nao inferior a 4 milhees de contos no p3ricx:lo de 
lvigencia do contrato ( fins de 1997) 
I 

:na:mtivos COncedi.dos I 
eonting. hti.c. de cm/CPJJ I _ . 
Fiscais los previstos no dec. lei n.o 132/83 de 18/3 

I 
11\cesso a cn!i::lito inte..rno de c.m.l. prazo 

I 
Financeiros 

Garant. pi PeJ:das cambiais I 
I 

: cutros Incent. e garantias I 
.I I 
t~ de Conflitos entre ITribmal Al:bitra.l 
~ Partes contractantes 

~: Institute de Investiltentos EBtJ:al19i!iros 
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I 
I Reconversao da SCW.VE e fusao ~r incorpora!tio na 
I Fiat AUto Portuguesa, SA. Aban:jono das activi.dades 
Ide r.mtage11 e inicio da ptedu¢o de ~nantes 

I 
I 
JProou¢o de estamplldos, conjuntos au chapa, cabos jel.ectricos , tespectivarmmte 8950,4150,710 un/dia 

'Valor nao definido llVl.S admite-se caro > 60% 

I valor na:o definido 

IMaiulten¢o dos 300 p. tnbalho, salvaguardadas as 
c:on:iicionantes tecnol6gic:as de canpetitividade 

I 
I 
lcerca de 1.1 milhCes de contos desti.nadoe a ccbrir 

15% da ~ import:ada do investll'ento fuco e 

Ide c:utras i.Ircbiliza(fCes, 100% da ~nenta 
interna e f. marmo 

I Cd::ertura de 85% do valor da cat!pOilente import:ada 
do investirrento fixe e c:utras i.Ircbiliza<;Cies 

I 
I 
IExporta4:es destinadas FIAT J\111'0 s.p.A e c:utras 
I enpresas do g:rupo FIAT. 

I 
I 
I 

I 
I eontingentes definidoe na lei mais adicionais per 
exporta¢o de VA. 

los ~ivos declasse p:revistos nos dec. lei 
n.os 160/85 de 13/5 e 132/83 de 18/3 

J HiJ;Otese de extensao c!os limites de acesso ao 
Jcn!i::lito iiiterno de m.l. prazo 

I 
I 

IApOio as ac:¢es de fOJ:Il1a¢o profissiona.l p:revistas 
no contrato. Pagamento de sa.l.arios du:cante o t:erl-

1 cx:1o de rec:onver3ao fabril. 

11til:una.l. Atbitra.l 



ANEXO ll-II.B 

Exportaqao de VP e VC por Marcas 

Marc as 1980 1981 1984 19 8 5 1986 1987 1988 

Renault 1510 7135 10552 5149 10756 11871 119 58 
Citroen 14 45 4690 5799 4426 5543 13675 18254 

VP Morris 81 57 
Mini 42 12 
Mini-Moke 19 4 269 916 2106 2306 
opel 4936 

total 3079 11984 16544 9844 17215 27652 J2H8 

Sedford 8092 2694 1199 362 537 
?'ord 2450 2351 2737 9951 
Morris 709 J4 
!..and-Rover 276 30 
Austin 199 
?or-:aro 51 121 9 

VC OM 12 
Fiat 13 
Opel 4272 4373 3584 4543 6444 
Renault 662 1701 3423 3009 
Toyota 24 411 7Jl 1756 
UMM 227 669 
trtic-Leyland ll 
Man 20 44 
Mitsu.bishi 99 

total 11797 5255 5708 5 42':1 6409 11434 21796 

?'onte:ACAP-AIMA -
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ANEllO 12-II.Il 

Principais llt'{Xlrtactfus e ExpoLta96es Portuguesas 

un 1 contos 

1980 I 1984 I 1967 I 
NEJ.O: I t::esignac;:ao I I 

Imp I EKp I Irnp I Exp I Imp I Expl 

40.11.250/270/550/570 I Pneus e Ciirnaras de Ar 1 1076885 1 
I 

406506 1667480 1 1920993 1338255 1 39069371 
70.08.200/700+70.09 .200 I Vidros I - I - 2o219o 1 70926 863211 1 1622551 
84.06.240 I J-Ptores I 523795 1 10130 296o2 1 9959534 27072 1162540171 
84.63.220/230/260/280/310/390 I Veios de Transmissao velas e cantotas I 313086 2787 1o2oon 1 4434 1434967 1 3432031 
84.63.120/440/460/520 I Chwnaceiras, Engrenagens e Ro:las de FriC'fiio I - - 719414 49184 1153690 1 480991 
84.63.570 I REdutores. ltlltiplicadores e Variar.lores de velocidar.le I 239558 12683 374212 5805 749099 1 406531 
84.63. 710/780 I anbraiagens 1 Orgiios de AcqlOlrurento 1 Volantes e Roldanas I - - 278420 688 486653 1 37821 
84.64 I Juntas ~talq~lasticas I 196509 15803 433169 19267 942693 1 203531 

COI'f?Onentes EJ.ectricos I 624990 417752 1882413 3486809 4996083 1138017511 

~ 1 85.04 I Actlllillar.lores de Chunto I 40323 410541 26231 1019483 1126no 1 28897311 
I 1 8S.o8.4oo I 1-btores de Arrarque I 52202 2952 397192 2848 642648 1 391521 

w 1 85.o8.no I Velas de Igni,.ao I 181259 740 359914 10676 7172281 61791 l11 
85.08.500 I Magnetos e OUtros Dispositivos Electricos I 96630 2002 116061 202204 3o9m 1 - I 
05.09.190 I llparelhos de Ilwnina9iio I 364316 1240 594406 1656 149o2o2 1 51091 
85.09.300 I Aparelhos de Sinaliza<tiio Aciistica I - - 32046 132 92564 1 1141 
85.09.910 I Linpa-Vidros I 69086 129 152801 6 320465 1 - I 
85.09.990 I outros llparelhos Electricos I 21172 148 53133 110 91484 1 4001 
85.20.180 I Lanpar.las p/ Far6is e OUtros I - - 149027 19712 60811 1 43251 
85.23 I cabos Electricos ( estimativa ) I - - - 2229780 144000 1108561411 
87.02 I Veiculos 11utar6veis p/ Transporte de Pessoas e ~ercado 24245705 5327617 154405317 12795313 07941615 1369057491 
87.04 I Chassis de 11uta!Oveis 1 Tractores e Crunicies 793969 - I 995162 76 2931979 1 364441 
87.05 I earroc;arias de lllltaliNeis e OUtros 63344 77625 1 66144 161379 2o3012 1 993331 
87.06 I Partes e rec;:as Separadas 4753834 254905 10401221 7634242 105793509 1183890921 
87.06.110 I Partes e rec;:as p/ a IrdUstria de 1-bntagan - - 2315080 3120055 12459055 I 74521271 
87.06.210 I Partes de RaJas FU1¥.lidas nlUna s6 Pe<ta ••• - - 14551 100 16993 1 6681 
87.06.260 I Apiira. -Cheques - - 180709 121996 264493 1 1440221 
87.06.310 I caixas de VelocidaOO - - 301162 30166 2ao:;2o 1 53781 
87 .06. 350 I Eixos Difereraciais CCI!platos - - 122415 37 239542 1 2811 
87.06.410 I Ro:las e PiUtes de Ro:las - - 635510 2117 838858 1 161791 
87 .06. 510 I 1\loortece:lores - - 595196 4614 963001 1 158601 
87.06.550 I Radiadores - - 32528 23433 m6o8 1 1504661 

1 87.o6.61o I r:ep6sitos de Canb.Jstivel - - 7577 16523 40493 1 226101 
1 B1.o6.11o I Q.lamic;oos de FdC'fiio p/Traviio de Disc.'O - I - 201525 536 524183 1 404601 

I I OUtras Partes e rec;:as - I - 5994960 4313865 30050963 1105400211 

Fonte 11NE-Estatisticas do Carercio Externo 



ANEXO 13-II. B 

~stino das Principals Exportac;Ces Portuguesas 
de Pec;as e Ccn{:lor.entes 

una contos 

I NEM::E I *I I 'l'orAL I RFA FAA RU B.WX. ITA ESP. I CEEI Em. I R.!ollndo I 

:r I I 
1 40.11.25ot27ot55ot57ol 3906937 1 6.00 11.05 17.92 2.71 6.34 21.52 I n. 79 I 10.69 I 11.s2 1 

w 1 84.06.240 l16254on I - 79.54 20.34 I 99.88 I o.12 1 I "' - - - -
1 85.23 118093579 1 - - - - - - 1 97.46 1 o.42 1 2.12 1 
I 85.o4 I 2889731 I - - - - - - I 79.91 I o.69 I 19.4o 1 
1 87.o6.uo I 7452127 I 0.21 78.46 0.44 - - 2o,59 I 99.8o I o.o4 1 o.16 1 
1 87.o6.26o I 144o22 1 - 99.86 - - - - I 99.86 I - I o.14 1 
1 87.o6.55o I 150466 1 4.59 1.17 37.85 - 18.52 4.15 1 83.75 I o.32 1 15.93 1 
1 87.o6.98o I 7960515 I 17.54 8.82 8.21 8.00 6.96 - I 74.92 I 2.9o I 22.19 1 
I I 
I Total e \ do total 156852054 1 2.91 35.28 2.54 7.12 1.46 4.19 1 92.62 I 1.35 I 6.o3 1 

Fonte:INE-Estatisticas do C.Externo (*)- ver ANEXO 12.II-B para definic;ao das rubricas 
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Estatfsticas Intemacionais 
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d 'Assemblage et de Production de Vehicules Automobiles a I 'Etranger - Paris, ~ ~· 

ICRG-International Country Risk Guide, (indicadores de risco comp6sito, politico, financeiro e 
econ6mico por pafses) 

OCDE-Commerce · Exterieur par produits -~ ~ 
RENAULT- Renault Atlas Econ6mico, varios anos. 
SMTT-Statistical Publication of the Society of Motor Manufacturers and Traders - STD, Londres -

varios~. 
UN-Yearbook of International Trade Statistics - Trade by Countries (Vol.l); trade by Commodity -

varios ~· 
WORLD BANK- World Development Report, varios anos. 

Estatfsticas Nacionais 

ACAP!AIMA - 0 Comercio e a Industria de Montagem de Autom6veis - Relat6rio da Associa~o de Comercio 
Autom6vel de Portugal (ACAP) e da Associa<;ao dos Industriais de Montagem de Autom6veis (AlMA), 
1973-1988. 

AFIA-Documentos Internes da Associa<;ao de Fabricantes para a Industria Autom6vel, varios. 
COD-As Principais Empresas em Portugal, C.G. de Dep6sitos, Direc<;ao de Planeamento e Controle de 

gestiio, 1983 
DGI- Estatfsticas Intemas da Direc<;ao Geral da Inddstria. 
FIAT Auto Portuguesa,- Relat6rio e Contas, varios m 
FORD Lusitania- Relat6rio e Contas, vfJi.os a~os 
GENERAL MOTORS de Portugal, a- ocumentos internes contendo informa~o sobre as 5 filiais 

localizadas em Portugal (Maio de 1989) e Relat6rio e Contas, varies ID1Q.§. 
GIA V AAS - Relat6rio e Contas do Gremio de Importadores, Agentes e Vendedores de Autom6veis e 

Acess6rios do Sui, 1958-1973. 
INE-Estatisticas Industriais, varios anos. 
INE-Estatisticas de Comercio extemo, varios anos. 
RENAULT Portuguesa- Relat6rio e Contas vfirios anos. 
INSTITUTO DO INVESTIMENTO ESTRANGEIRO 

- Investimento Directo Estrangeiro em Portugal (registos) 
- Empresas com Capital Estrangeiro Registadas pelo !IE ate 30.9.1989 ( comercio, montagem de 

vefculos e produ<;§o de componentes) 

Legisla<;§o 

Sector Autom6vel e Legisla<;ao Industrial Afim 

- Lei n.o 2005 de 14 de Maio de 1945. Promulga as bases a que deve obedecer o fomento e 
reorganiza~o industrial. 

- Lei n.o 2052 de 11 de Man;o de 1952. Define as bases do condicionamento industrial. 
- Dec. Lei n.o 39634 de 5 de Maio de 1954. Regulamenta o condicionamento industrial e refere as 

industrias e fabricas a ele sujeitas. 
- Decreto n.o 42669 de 21 de Novembro de 1959. Isenta as actividades de montagem de veiculos a motor 

do condicionamento industrial. 
- Decreto n.o 43537 de 13 de Maio de 1961. Volta a submeter as actividades de montagem de veiculo 

ao condicionamento industrial. 
-Dec. Lei n.o 44104 de 20 de Dezembro de 1961. Primeira Lei-Quadro do Sector Autom6vel. 
- Lei n.o 44779 de 6 de Dezembro de 1962. Altera a data de entrada em vigor da importa~o 

contingentada de CBU's fixadas pelo Dec. Lei 44104 de 20 de Dezembro de 1961. 
- Decreta n.o 45453 de 18 de Dezembro de 1963. Regulamenta o Dec. Lei n.o 44104 de 20 de Dezembro de 

1961 (Primeira Lei-Quadro do Sector Autom6vel). 
- Portaria n.o 23042 de 29 de Novembro de 1967. Altera a TIN nas actividades de mor.tagem (20% a 
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partir de 1/12/68 e 15% a partir de 1/1/69). 
- Dec. Lei n.o 48418 de 3 de Junho de 1968 e despacho anexo. Aumenta os contingentes de CBU's a 

importar dos pafses da EFT A. 
- Portaria n.o :23806 de 24 de Agosto de 1968. Fixa em 25% a TIN dos vefculos a montar em Portugal 

com peso igual ou superior a 14.000Kg. 
- Dec. Lei n.o 157/72 de 12 de Maio. Segup.da Lei-Quadro do Sector Autom6vel. 
- Lei n.o 3/72 de 27 de Maio. Promulga as bases do fomento industrial; revoga as Leis 2005 e 2052. 
- Dec. Lei n.o 602/72 de 20 de Dezembro. Regulamenta o Dec.-Lei n.o 157/72 de 12 de Maio (Segunda 

Lei-Quadro do Sector Autom6vel). 
- Decreto n.o 713/74 de 11 de Dezembro. Altera o Artigo 22 do Decreto n.o 602/72 de 30 de Dezembro, 

clarificando as regras de calculo da TIN. 
- Dec. Lei n.o 770/74 de 31 de Dezembro. Altera as regras de calculo de TIN previstas no Dec. Lei 

157/72 e seu Dec. Reg. n.o 602/72, bern como as sanc;oes por mcumprimento das regras ae calculo. 
- Decreto n.o 197/75 de 19 de Abril. Clarifica-se o conceito de "CKD film". 
- ResoluC(iio do Conselho de Ministros de 16 de Marc;o de 1976. Cria e define os atributos da Comissao 

Qara o Sector Autom6vel. 
Portaria n.o 73/77 de 12 de Fevereiro. Contingenta a importac;oes de CKD destinados a ve!culos ate 
2.000Kg. 

- Portaria n.o 446/77 de 20 de Junho. Permite a importac;ao de CDK adicionais aos fixados na 
Portaria 73/77 de 22 de Fevereiro, em montante igual ao das respectivas exportaC(Oes. 

- ResoluC(iio n.o 243/77 de 31 de Agosto. Aprova na generalidade a proposta apresentada pela Regie 
Intemationale des Usines RENAULT, nos termos da resolu((iio de 16 de Mar<;to de 1976. 

- Portaria n.o 670/77 de 2 de Novembro. C!assifica a gama de exporta<;t6es fixadas na Portaria n.o 
446/77 de 20 de Junho. 

- Portaria n.o 762/77 de 17 de Dezembro. Mantem a contigenta((iio de CKD e CBU destinados a vefculos 
de menos de 2.000 Kg, mas alarga o seu alcance para efeito de fomento das exporta~oes de 
componentes de fabrico nacional ou de vefculos montados no Pais. Admite-se a hipotese de 
importa<;ao de contingentes adicionais por contrapartida de investimentos significativos no sector 
autom6vel. 

- Portaria n.o 712/78 de 6 de Dezembro. Clarifica e aprofunda o alcance da Portaria 762/77 de 17 de 
Dezembro. . 

- Resolu~o n.o 160/79. Agrova os termos do.acord<:> a celebrar com a Regie RENAULT. 
-Dec. Let n.o 357!79 de 3 de Agosto. Tercetra Let-Quadro do Sector Autom6vel. 
- Dec. Lei n.o 513-G1/79 de 27 Dezembro. Define as regras de rateio dos contingentes de CKD 

importados. 
- Portaria n.o 759/79 de 31 de Dezembro. Fixa os contingentes de CKD destinados a vefculos ate 2.000 

Kg para 1980. 
- ResoluC(iio n.o 45-A/80. Autoriza o investimento em regime contratual e aprova os demais elementos 

relatives a contitui<;ao da empresa destinados a fabrica<;iio e venda de vefculos RENAULT. 
Portaria n.o 124/80 de 20 de Mar<;to. Fixa os contingentes de CKD de peso inferior a 2.000 Kg, por 
marca. 

- Portaria n.o 230/80 de 7 de Maio. Regulamenta o calculo da TIN fixado no Dec. Lei n.o 35/79 de 30 
de Agosto (Terceira Lei-Quadro do Sector Autom6vel). 

- Portaria n.o 172/81 de 11 de Fevereiro. Fixa, para o ano de 1981, os contingentes importaveis de 
CKD para vefculos de peso inferior a 2.000 Kg, por marca. 

-Dec. Lei n.o 7/82 de 14 de Janeiro. Introduz rutera<;6es ao Dec. Lei n.o 351/79. 
- Dec. Lei n.o 487/82 de 28 de Dezembro. Definem-se incentives a reconversao das linhas de montagem 

de VP. 
- Dec. Lei n.o 405/84 de 31 de Dezembro. Nova Lei-Quadro do Sector Autom6vel; adiamento do fim da 

contingenta<;iio ate finais de 1987. 
- Portana n.o 177/86 de 3 de Maio. Regulamenta aspectos particulares do Dec. Lei n.o 405/84 de 31 

de Dezembro. 
- Portaria n.o 788/86 de 31 de dezembro. Fixa em 60% a TIN necessaria para que os produtos (CBU, 

CKD e seus componentes) extJortaveis sejam considerados nacionais. 
-· Portaria n.o 971-A/87 de 3U de Dezembro. Fixa os contingentes de CBU importaveis de pafses nao-

comunitarios, para 1988. 
Portaria n.o 267/89 de 11 de Abril. Fixa os contingentes de CBU importaveis de pafses nao-
comunitarios, para 1989. 

- Protocolo n.o 6, relative ao regime especial aplicavel a importal(ao de veiculos autom6veis e a 
industria de montagem em Portugal. Vigorou entre 1 de Janeiro de 1973 e 1 de Janeiro de 1980. 

- Protocolo relativo ao regime especial aplicavel a importal(iio de vefculos autom6veis e a industria 
de montagem em Portugal. Alarga o alcance do Protocolo anterior ate 31 de Dezembro de 1984. 

- Novo Protocolo relative ao regime especial aplicavel a importal(iio de vefculos autom6veis e a 
industria de montagem em Portugal. Alarga o alcance do Protocolo n.o 6 ate 31 de Dezembro de 
1987. 
Protocolo n.o 18. Documento de assinatura do tratado de adesao a CEE. Relativo ao regime de 
importal(Oes de vefculos provenientes dos outros Estados Membros. 

Protocolo n.o 23. Documento de assinatura do tratado de adesao a CEE. Relativo ao regime de 
importaC(Oes de vefculos autom6veis provenientes de paises terceiros 

Investimento Estrangeiro 

- Declara<;tao da Presidencia do Conselho de Ministros de 15 de Julho de 1960. Fixa as norm~'s 
apr9v~das . para o comercio extemo, para a realiza<;tao de operal(Oes de importa~ao e exporta~ao de 
capttats pnvados. 

- Dec. Let n.o 44689 de 17 de Novembro de 1962. Estabelece as condiC(Oes a que ficarao sujeitas as 
opera¢es de importasao e exporta<;ao e reexporta<;ao de mercadorias, as opera~oes de mvisfveis 
correntes e as importa~oes I exportal(Oes de capitais privados. 
Dec. Lei n.o 46312 de 28 de Abril de 1965. Legisla((iio sabre as operaC(Oes de capital estrangeiro 
de e para Portugal. 
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- Dec. Lei n.o 239/76 de 6 de Abril. Aprova o C6digo de Ivestimento Estrangeiro. 
- Dec. Lei n.o 348/77 de 24 de Agosto. Aprova o C6digo de Investimentos Estrangeiros, revogando o 
- Dec Lei n.o 239/76 de 6 de Abril 
- Dec. Reg. n.o 51/77 de 24 de Agosto. Regulamenta o processo de autorizac;ao do Investimento Directo 

Estrange tro. 
-Dec. Reg. n.o 53/77 de 24 de Agosto. Regulamenta a autoriza<;ao de tranfer8ncia de tecnologia. 
- Dec. Reg. 54/77 de 24 de Agosto. Regulamenta o IDE em regtme contratual. 
-Dec. Reg. 55/77 de 24 de Agosto. Regulamenta a transfer8ncta de dividendos e Iucros. 
- Portaria n.o 536/77 de '24 de Agosto. Estabelece as condi<;6es de acesso ao credito interne pelas 

empresas com capital estrangeiro 
- Resolu<;iio n.o 328/80 de 8 de Novembro- Define os sectores prioritarios para o investimento 

estrangetro 
- Dec. Lei n.o 174/82 de 12 de Maio-cta nova redacc;ao a varios artigos de Dec Lei n.o 348/77 de 24 de 

Agosto 
- Dec. Lei n.o 197-D/86 de 18 de JuJho. Adapta as normas das Comunidades Europeias o regime legal 

portugues do C6digo de Investimentos Estrangeiros. Revoga os Dec. Lei n. 348/77 de 24 de Agosto e 
174/82 de 12 de Maw e os Dec. Reg. n.os 51/77 e 53/77 de 24 ae Agosto. 

- Dec. Reg. n.o 24/86 de 18 de Julho. Regula o regime contratual do investimento estrangeiro. 
Revoga o Dec. Reg. n.o54/77 de 24 de Agosto. 
Dec. Lei n.o 214786 de 2 de Agosto. Permite o estabelecimento a nacionais e estrangeiros em 
todos os sectores econ6micos abertos a actividade privada, com ressaJva das Jimltac;oes e 
condicion~mentos fixados ou previstos em acordos e tratados internacionais a que Portugal se 
encontre vmculado. 

Contratos de Investimento em Regime Contratual 

- Contrato de Investimento entre o Estado Portugues, o Institute de Participa<;Cies do Estado, 
SARL, a CONFRAMPOR-Sociedade Franco Portuguesa de Controle Lda., a RENAULT Portuguesa
Sociedade Industrial e Comercial, SARL, a RENAULTGEST-Sociedade de Comercio de 
Autom6veis, SARL, a RENAULTFIC, Sociedade Luso Francesa de Fomento Industrial e Comercial, 
Lda. e a Regie Nationale des Usines RENAULT (1980) 

- Documento Complementar ao Contrato de Investimento anterior (1984) 
- Contrato de Investimento entre o Estado Portugues, a DBA Portuguesa - Sociedade de Equipamentos 

Autom6veis,Lda e a DBA-Societe Anonyme de France( 1981) 
- Contrato de Investimento entre o Estado Portugues, a INLAN-Industria de Componentes Mecanicos, 

Lda. e a .GENERAL MOTORS Corporation (1981) 
- Contrato de Investimento entre o Estado Portugues, o IPE-Instituto e Participac;oes do Estado, 

SARL, a FUNFRAP-Fundic;ao Portuguesa e a Regie Nationale des Usines RENAULT(1983) 
- Contrato de Investimento entre o Estado Portugues, a FIAT Portuguesa, SARL, a S'OMA VE-Sociedade 

de Montagem de Autom6veis de Vendas Novas, SARL, a FIAT AUTO, S.P.A. e a FAIH - FIAT Auto 
International holding, B.U.(1986) 

- Contrato de Investimento entre o Estado Portugues e a FORD Lusitana, SAAl-(1987) 
- Contrato de Investimento entre o Estado 1'ortugues, a Y AZAKI SALTANO de Portugal-Componentes 

Electricos _para Autom6veis, Lda., a YAZAKI Corporation e a SALTANO-Investimentos e 
Gestiio,Lda.(988) 

- Contrato de !nvestimento entre a Republica Portuguesa e a FORD MOTOR Company(1989) 
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