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A INTERNACIONALIZA<;AO DA ECONOMIA PORTUGUESA E 
A FORMACAO DE PRE<;OS NA INDUSTRIA (*) 

Vitor Santos (**) 

1 -lntrodu~ao 

0 objective central deste artigo e a analise dos mecanismos decisionais 
no sector exportador e nos ramos que defrontam importa96es competitivas, 
tendo em vista analisar a eficacia das polfticas com incidencias nestes sectores. 

A relevancia destas quest6es e indiscutfvel no caso portugues, visto que 
se trata de uma pequena economia submetida a urn processo de integra9ao 
internacional crescenta, nomeadamente ap6s a adesao a CEE. 

Os fundamentos para as polfticas mesoecon6micas em pequenas econo
mias abertas podem ser encontrados nas abordagens a dois sectores (dois 
bens) em que se distinguem os processes de ajustamento nos ramos que 
produzem bens transacionaveis (tradable goods) e naqueles em que a exis
tencia de custos de transporte elevados e ou de uma polftica proteccionista 
conduz a produ9ao de bens nao transaccionaveis(1) (non tradable goods). 

Esta dicotomia sectorial e criticada por muitos autores que evidenciam 
empiricamente nao existir uma parti9ao a dois sectores mas antes urn con
tinuum de processes de forma9ao de pre9os. Este posicionamento metodol6gico 
conduz na pratica a inviabiliza9ao de polfticas sectoriais diferenciadas devido 
a ausencia de criterios que possibilitem aos decisores de polftica econ6mica 
estabelecer uma tipologia sectorial que lhes permita discriminar entre sectores 
e escolher as polfticas mais ajustadas a cada contexto. 

Neste estudo procura-se evidenciar que as diferencia96es intersectoriais 
ao nfvel dos comportamentos e das reac96es aos choques ex6genos interna
cionais nao sao aleat6rias. De facto, os resultados obtidos sugerem que os 
mecanismos de transmissao de efeitos sao susceptrveis de serem explicados 
pelas caracterfsticas da estrutura do mercado (concentra9ao e grau de dife
renciaGao do produto) e pelo grau de integra9ao internacional. 

(•) Uma primeira versao deste artigo foi apresentada ao Seminario Permanente do 
Departamento de Economia do ISEG e posteriormente distribuida sob a forma de documento de 
trabalho. Agradecem-se os comentarios criticos e sugest6es dos Profs .• Victor Martins, Carlos 
Barros, Castro Guerra, Pedro Pontes, Paula Fontoura e Anabela Santos. Naturalmente que os 
erros e insufici€mcias que permanecerem sao da exclusiva responsabilidade do autor. 

( .. ) Professor auxiliar do Institute Superior de Economia e Gestae. 
(') Sobre este assunto v. Martins (1983), Courbis (1973, 1975, 1981), Deleau et alii (1981) 

e Muet (1984). 
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Neste sentido aqueles tres atributos constituem urn ponto de referencia e 
urn instrumento fundamental na escolha de politicas sectoriais eficazes. 

0 estudo esta organizado em sete sec¢es. 
Na segunda secc;:ao concentramos a nossa atenc;:ao nas limitac;:oes das 

equac;:oes temporais de prec;:os que normalmente sao utilizadas para discriminar 
entre bens comercializaveis e nao comercializaveis. 

Como nao nos interessa classificar os diferentes ramos de actividade mas 
antes evidenciar que os choques ex6genos tern efeitos sectorialmente diferen
ciados, na secc;:ao 3 estabelecemos o enquadramento te6rico que permite im
plementar uma analise cross-section. 

Nas sec¢es 4 e 6 analisamos as implicac;:oes na modelizac;:ao que poderao 
decorrer do facto de as firmas domesticas nao terem comportamentos mar
ginalistas. A este respeito h8 que ponderar duas questoes: 

Na secc;:ao 4 referimo-nos a possibilidade de as firmas nao tomarem 
como referencia os custos marginais e fixarem um mark-up 
insensfvel as flutuac;:oes da procura e basicamente determinado 
pelos custos medios esperados; 

Na secc;:ao 6 estudamos o impacte que a existencia de uma polftica 
de controlo dos prec;:os tem sobre a consistencia de um modelo 
que pressupoe que as firmas nao sao confrontadas com 
restric;:oes institucionais. 

Na secc;:ao 5 e proposta a especificac;:ao do modelo misto que vamos 
utilizar, tomando como domfnio de observac;:ao o perfodo 1977-1982 referente 
a 21 ramos de actividade. 

Finalmente, na secc;:ao 7 explicitamos os principais resultados empfricos 
alcanc;:ados. 

2- Fun~Oes intertemporais de pre(!os 

Comec;:aremos por fazer uma breve referencia as equa¢es temporais de 
prec;:os. Trata-se de um procedimento metodol6gico normalmente utilizado para 
estabelecer tipologias e ou classificar os diferentes ramos de actividade de 
acordo com o seu grau de autonomia decisional face ao mercado internacional. 

Autores como Calmfors e Herin (1979) e Frantzen (1985, 1986) eviden
ciaram (2) que, se as firmas forem maximizadoras do lucro, seguem uma regra 
de decisao do tipo 

(1) 

( 2 ) Ferreira (1981) utiliza uma formulayao deste tipo numa aplicar;:ii.o ao case portugues. 
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onde m e a taxa de mark-up que e uma fun9ao homogenea de grau zero dos 
pregos dos substitutes externos e internos; Pm e Pd sao os pregos, respec
tivamente, dos substitutes externos e internos; Pd e o prego do ouput e C e 
o custo marginal. 

Diferenciando a expressao (1) tem-se, ap6s as convenientes transfor
magoes, a seguinte forma analitica: 

(2) 

onde: 
a = 1 +m a = 1 +m E _ ~ 

1 1 + m + £ m ' 2 1 + m + £ m ' - o(pjp.) ' 

e: 

Repare-se que a1 e a2 reflectem, respectivamente, a sensibilidade do prego 
de cada produto aos custos internos e aos pregos das importa96es. 

Para se poderem obter estimativas para os parametres a; temos de re
solver primeiro uma questao: que indicador se deve utilizar para traduzir a 
varia9ao do custo marginal C? 

Se a fungao de produ9ao for do tipo Cobb-Douglas e o mercado dos 
factores produtivos perfeitamente competitive, obtem-se a seguinte expressao 
para a taxa de varia9ao dos custos marginais: 

(3) 

onde, 

w L . ____£J__ 
z, = p

1 
I + Ill L ' z2 = p, I+ Ill L ' 

co e pi sao, respectivamente, os custos unitarios do trabalho e dos 
seus intermedios. 

Suponhamos agora que: 

0 produto e homogeneo; 
Os consumidores e produtores dispoem de informagao perfeita; 
Nao existem barreiras a entrada. 

Neste contexto a taxa de mark-up e perfeitamente elastica face as varia
goes dos pregos relatives (~ tende para infinito), verificando-se, como se pode 
ver no quadro n. Q 1, que a equagoes de pregos se reduz a expressao 

. . 
Pd=Pm 

ou seja, existe arbitragem perfeita e verifica-se a lei do pre9o unico. 
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QUADRO N.2 1 

Formagao de pregos e a dicotomia sectorial 

Parflmetros Fun~oes pre~o 

lim a 1 =0, lim a2 = 1 Pd= Pm 
Bens comercializaveis ............................... e~oo e~oo 

al' ~;tO P~= a1 C + a2 Pm 

lim a1 > 0, lim a2=0 P~= 
m+t c Bens nao comercializaveis ........................ m+ 1 +em 

e~o e~o 

Esta e uma situac;ao extrema. Contudo, na maior parte dos casos, os bens 
comercializaveis nao verificam hip6teses tao restritivas (o produto e diferen
ciado, existe incerteza ou barreiras ao comercio), o que significa que os prec;os 
domesticos sao simultaneamente influenciados pelos custos e pelos prec;os das 
importac;oes. 

A outra situac;ao extrema e aquela que se verifica no sector dos bens 
nao comercializaveis, em que ~ tende para zero; neste caso tem-se que os 
prec;os domesticos sao determinados pelos custos e pelos restantes prec;os 
domesticos. 

Situando-se num quadro metodol6gico deste tipo, na maior parte dos 
estudos empfricos em que se estimam fungoes intertemporais de prec;os, pro
cura-se evidenciar que em quase todos os sect ores se tern (a1, a2) * (0,0), o 
que poe em causa a dicotomia comercializaveis/nao comercializaveis. 

Parece-nos, no entanto, que este percurso metodol6gico nao permite res
ponder a questao essencial: a distribuic;ao intersectorial de (a1, a2) (isto e, a 
sensibilidade relativa aos custos ou aos prec;os das importac;Oes) e aleat6ria 
ou existem factores que permitem explicar a sua configurac;ao? 

Em seguida propoe-se urn quadro analftico que permite evidenciar que a 
variabilidade intersectorial de (a1, a2) e determinada pela estrutura de mercado 
e pelo grau de integrac;ao internacional. 

3 - Diferenciac;Oes intersectoriais na estrutura de mercado e no grau de 
integrac;ao internacional 

No paragrafo anterior verificamos que os parametros ai (i = 1 ,2) tin ham as 
seguintes expressoes genericas: 

(-) (-) 

a1 = a1 (m, ~) 

e: 
(+) (+) 

a2 = a2 (m, ~) 
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0 nosso objectivo neste paragrafo sera estudar sucessivamente as 
de1erminantes das diferenciac;oes intersectoriais na taxa de marck-up m e no 
grau de substituibilidade ~ entre importac;6es e produc;ao domestica, tendo em 
vista evidenciar que as assimetrias sectoriais dos a; sao determinadas pela 
estrutura de mercado e o grau de integrac;ao. 

3.1 -A taxa de mark-up 

Em sintonia com os desenvolvimentos mais recentes no ambito da 
economia internacional e, particularmente, para garantir uma maior generalidade 
da analise, admitimos que pode ocorrer comercio intra-industrial, o que significa 
que as firmas domesticas se defrontam com a concorrencia internacional 
simultaneamente nos mercados interno (atraves das importac;oes) e externo 
(atraves das exportac;oes). Esta abordagem integradora, que tem uma aderencia 
a realidade indiscutfvel, e concretizavel desde que se admita que os 
consumidores tem preferencias diversificadas no sentido de Spence-Dixit
Stiglitz (3). 

Do lado da oferta assume-se que existem rendimentos crescentes a escala 
e que a estrutura de mercado e ex6gena (4). 

Neste contexto demonstra-se (S) que, se as firmas forem maximizadoras 
do Iuera, escolhem as quantidades vendidas nos mercados domestico e externo 
de tal forma que a taxa de Iuera media em cada um dos mercados e: 

onde: 

Mercado interno: 

Mercado interno: 

mx = mx(Hx. Ex, TX, Eix. Esw) 

md e mx sao, respectivamente, a taxa de mark-up nos mercados 
interno e externo; 

Hd e Hx sao, respectivamente, os graus de concentrac;ao dos outputs 
orientados para os mercados interno e externo; 

(') Sobre esta questao v. Santos (1989, cap. 1, se~ao 2). Naturalmente que existem outros 
contextos em que pode ocorrer comercio intra-industrial, como e o caso das estruturas de mercado 
em que os agentes decidem em contexte de incerteza ou quando existem rendimentos crescentes 
a escala e custos de transporte nao nulos. 

( 4 ) Esta hip6tese tern alguma aderencia a realidade no perfodo analisado, visto que a polftica 
industrial permitiu ao Estado controlar a configuragao dos mercados. Sobre esta questao v. Santos 
(1989, cap. 2). 

( 5) V., a este prop6sito, Santos (1990b, anexo 1 ). 
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TM e a quota de mercado das importa(J6es no mercado interno; 
TX e a quota das exporta96es nacionais no mercado internacional; 
Ed e Ex e a elasticidade procura-pre(Jo, respectivamente, nos 

mercados domestico e internacional; 
Eid e Eix sao, respectivamente, as elasticidades cruzadas entre bens 

domesticos e importa(Joes e entre bens domesticos exportados 
e internacionais; 

Es e Esw sao, respectivamente, as elasticidades oferta das impor
ta(J6es no mercado nacional e no mercado internacional. 

Seguidamente analisamos as determinantes da taxa de mark-up fixadas 
pelas firmas domesticas, respectivamente, no mercado interno e externo. 

3.1.1 - A taxa de mark-up no mercado domestico 

Comecemos por admitir que, devido as vantagens comparativas das firmas 
domesticas ou a polftica proteccionista, a quota de mercado das importa<Joes 
e nula. 

Nesse caso, a taxa de mark-up domestica e influenciada basicamente pelas 
preferencias dos consumidores domesticos &f- < 0) e pela estrutura de mer
cado (~~ > 0). Como e tradicional conclui-sed que as firmas instaladas em 
mercados mais concentrados ou em que a procura e menos elastica dispoem 
de condi<J6es para fixarem margens de lucro mais elevadas. 

A penetra<Jao das importa(Joes exerce urn efeito disciplinador na rendibili
dade das firmas domesticas visto que 

am 
arM< 0 

Repare-se que a pressao competitiva das importa(Joes depende nao s6 
da sua quota no mercado interno mas tambem do grau de diferencia(Jao do 
produto (medido atraves de Ejd) e da elasticidade oferta das importa<Joes (E5). 

Em rela(Jao ao primeiro aspecto, quanto maior for o grau de diferencia
<Jao (6) (decresce Eid) tanto menor sera a elasticidade de substitui<Jao entre 
produtos domesticos e importados e, consequentemente, tanto maior sera o 
poder de mercado das firmas domesticas. 

A principal implica(Jao da diferencia(Jao do produto e o facto de uma firma 
dispor de poder de mercado (isto e, defrontar uma fun(Jao procura com 
inclina(Jao negativa) ainda que esteja instalada num contexto atomfstico como 
e o caso de uma firma de urn pequeno pafs face ao mercado mundial. 

( 6) No nosso modelo, a diferenciac;:ao do produto e determinada pela diversidade de 
preferencias. No entanto, podem existir outros elementos diferenciadores como sejam as assimetrias 
ao nivel da repartic;:ao de rendimentos, a incerteza au ainda o facto de as consumidores se 
encontrarem distribuidos pelo espac;:o e as custos de transporte serem positives. 
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Quanto a elasticidade oferta das importac.;:oes, conforme se pode ver em 
Santos (1989, cap. 2, sec. 2), depende de diferentes factores. 

Em princfpio, se existir homogeneidade do produto, informac.;:ao perfeita e 
comercio livre, a elasticidade oferta mundial e infinita. Neste contexto, as firmas 
domesticas tendem a seguir uma estrategia do tipo prec.;:o limite que visa impedir 
a entrada das importac.;:oes; deste modo, a pressao competitiva das importa<.;:Oes 
nao e materializada atraves das vendas no mercado interno, mas e meramente 
potencial. 

No entanto, nas situac.;:oes concretas, a elasticidade oferta de curto prazo 
e geralmente finita, 0 que se justifica devido a existencia de incerteza e a 
pol ftica comercial. Por urn lado, os custos associados a obtenc.;:ao de informac.;:ao 
permitem que as firmas domesticas vendam transitoriamente a prec.;:os 
superiores aos internacionais e) sem que a concorrencia das firmas estran
gei ras conduza a arbitragem. Por outro I ado, as quotas ou instrumentos com 
efeitos similares [no caso portugues, o exemplo paradigmatico foram os BRI 
(8 )] condicionam ou podem mesmo anular a elasticidade oferta. 

Portanto, a rentabilidade media das firmas domesticas tern duas situac.;:oes 
extremas: a existencia de urn monopolista maximizador do lucro e totalmente 
protegido face ao exterior ou a manutenc.;:ao de comercio livre. 

A soluc.;:ao intermedia para a rendibilidade mci e: 

mri = (1- A) me +A mM, 0:::;; A:::;; 1 

onde me e mM sao as taxas de mark-up, respectivamente, dos produtores em 
concorrencia perfeita e monop61io. 

Os resultados obtidos em Santos (1990, anexo 1) conduzem aos seguintes 
sinais (9): 

(+) (-) (+) 
A= A (Ho, TM, DP) 

onde DP e urn indicador de diferenciac.;:ao do produto. 

(1) A grande maioria dos autores referem-se, como por exemplo Gottfries (1986), a ausencia 
de informa~o perfeita do lade dos consumidores. Outros, como acontece com Blejer e Hillman 
(1982), referem-se a incerteza do lade da oferta. Dohner (1984) concilia estas duas abordagens 
admitindo a possibilidade de haver informac;;ao imperfeita simultaneamente dos lades da procura 
e da oferta. 

(") Corresponde as iniciais de boletim de registo das importar;oes. 
{9) No texto citado demonstra-se que a lucratividade media das firmas domesticas corres

pondente as suas vendas no mercado interne e as exportac;;oes pede obter-se atraves da seguinte 
expressao: 

m = md (1 - TX) + mx TX 
onde: 1 P. q• E •• (E, + 1) 

md = E,; (Hd +Ed- 1)- p. q• E• (E,+ E •• ) 

e: 1 P. q• E_(E .. + 1) 

md= E, (Hx + Ex-1)- P, q, E, (E .. + E..) 

sao, respectivamente, as taxas de mark-up nos mercados interne e externo. 
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3.1.2- A taxa de mark-up dos exportadores 

As taxas de mark-up que as firmas domesticas fixam relativamente as suas 
vendas ao exterior tern duas caracterrsticas relevantes: 

Em primeiro Iugar sao menores do que aquelas que sao fixadas no 
mercado interno, o que significa que existe discriminac;ao de 
prec;os; 

As taxas de mark-up dos exportadores nao sao determinadas pelos 
custos e a procura domestica, mas antes pelas condi¢es que 
caracterizam o mercado mundial e grau de diferenciac;ao do 
produto. 

lniciaremos a analise pelo estudo do primeiro t6pico. 
Se admitirmos que os consumidores domesticos e mundiais tern as 

mesmas preferencias, obtem-se as seguintes identidades [v. Santos (1990b, 
anexo 1)]: 

(4) 

onde Ew e Ei sao as elasticidades procura-prec;o das exportac;oes e im
portac;oes. 

Admitamos ainda que a concentrac;ao do output exportado e igual ao do 
output domestico ( 1 0)' isto e' 

(5) 

No caso particular de se verificarem as condic;oes (4) e (5), as dedu¢es 
efectuadas em Santos (1990b, anexo 1) sugerem que as duas taxas de mark
up apenas se diferenciam em dais aspectos. 

Em primeiro Iugar, a elasticidade oferta das importac;oes e, devido a polrtica 
comercial, menor ou igual do que a elasticidade oferta das vendas no mercado 
mundial, isto e: • 

Es~ Esw 

Esta situac;ao tem maior probabilidade de ocorrer nos ramos em que a 
polftica comercial recorre as restric;oes quantitativas. 

Em segundo Iugar e imediato que se verifica para qualquer pars a seguinte 
desigualdade: 

sendo imediato que esta desigualdade e tanto mais acentuada quanta menor 
for a dimensao do pars e mais protegido das importac;Oes for o sector exportador. 

( 10) Em Jesus (1986, 1988) veritica-se que esta hip6tese tem alguma aderencia a realidade. 
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A pequena dimensao da economia portuguesa e a excessiva protec~ao a 
que esteve sujeito o sector exportador (11 ) conduzem a admissibilidade da 
ex istencia de discrimina~ao de pre~os no sector exportador portugues. 

Para alem de terem nfveis desiguais, existe um outro factor que diferencia 
as duas taxas de mark-up, que e o facto de, em rela~ao as exporta~oes, serem 
sobretudo as caracterfsticas da procura mundial e o grau de diferencia~ao do 
produto os factores que determinam, de forma decisiva, a taxa de mark-up do 
sector exportador. 

A. medida que a elasticidade cruzada tende para zero, a segmenta~ao dos 
mercados e tal que a polftica de pre~os e determinada pela estrutura do mer
cado interno e os custos. No entanto, o crescimento da elasticidade cruzada 
(isto e, o aumento da substitui~ao entre produtos domesticos e internacionais) 
faz que as condi~oes domesticas sejam irrelevantes (exceptuando a situa~ao 
de grande pafs), sendo as firmas domesticas price-takers internacionais. 

Significa isto que, no caso dos pequenos pafses, os choques ex6genos 
nos pre~s internacionais ou as varia~oes na taxa de cambio apenas conduzem 
a altera~oes sensfveis nos pre~os relativos nos mercados em que o grau de 
diferencia~ao do produto e elevado. 

Daquilo que acabamos de dizer pode concluir-se que a taxa de mark-up 

sobre os custos dos bens exportados e, num pequeno pafs como Portugal, 
determinada pelos seguintes factores: o grau de concentra~ao e de diferen
cia~ao do produto e, eventualmente, a componente importada enquanto 
indicador do grau de protec~ao (12), isto e: 

(+) (-) (+) 
mx = mx (H, TM, DP) 

3.2 -A sensibilidade da taxa de mark-up aos prec;:os relativos 

Vimos anteriormente que ~ reflectia os ajustamentos da taxa de mark

up face as altera~oes dos pre~os relativos. 
Comecemos por referir as diferencia~oes intersectoriais de ~. situando-nos 

do lado da procura, onde aquela variavel pode assumir dois valores extremos: 

~ = 0 ajusta-se a situa~oes em que os produtos importados e os na
cionais sao perteitamente diferenciados ( 13); 

~ = = significa que aqueles dois produtos (importados e nacionais) 
sao perteitamente substitufveis. 

(") Sobre este assunto v., Silva (1986), Santos (1989) e Martins e Santos (1990). 
( 12) Como se evidencia em Santos (1989), a estrutura do mercado interne apenas e relevante 

em economias parcialmente protegidas. 
( 13) Ou seja, sao produtos diferentes. 
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Do lado da oferta, a reacgao das firmas domesticas as alteragaes dos 
pregos relativos (traduzida por ~) e tanto mais acentuada, quanta maior for a 
elasticidade oferta das importag6es e menores forem os graus de protecgao 
(ou os custos de transporte) e de incerteza (14). 

Uma expressao generica para a variavel ~ pode ser a seguinte: 

(-) (+) 

~ = ~ (DP, TM) 

onde as variaveis explicativas DP e TM reflectem os impactes, respectivamente, 
dos Iadas da procura e da oferta. 

Se quanta a DP (grau de diferenciagao do produto) parece clara que traduz 
o grau de substituibilidade entre bens importados e nacionais, ja relativamente 
a quota de mercado das importagoes ( TM) ha que esclarecer como pode ser 
utilizada como indicador das tens6es do lado da oferta. 

Como se mostra em Santos (1989, cap. 2), a quota de mercado das im
portagoes TM e susceptrvel de ser explicada pela seguinte forma analftica: 

(+) (-) 

TM = TM (Es, Gp. Vc) 

~de Es e a elasticidade oferta das importag6es, Gp e o grau de protecgao e 
Vc e urn vector onde se incluem as variaveis que reflectem as vantagens 
comparativas. 

Resulta clara daqui que a utilizagao de TM como indicador que sintetiza 
informagao sabre a pressao competitiva das importagoes (na medida em que 
e determinado por Es e Gp) tern alg~mas limitag6es vista que a variabilidade 
de TM e tambem influenciada por Vc. No entanto, no caso portugues esta 
insuficiencia nao e tao relevante como noutras situagoes devido a dois factos: 

0 grau de protecgao foi, no perfodo observado, uma das determi
nantes fundamentais da quota de me_..!:_Cado das importag6es; 

Existe uma correlagao elevada entre Gp e Vc. vista que os sectores 
mais protegidos sao aqueles em que as firmas domesticas tern 
menores vantagens comparativas. 

4 - Os custos normais 

Alguns autores, de entre os quais destacamos Couts, Godley e Nordhaus 
(1978), Domberger (1979) e Frantzen (1985, 1986), seguiram nos seus estu
dos empfricos a hip6tese (15) de que as firmas nao reagiam a variagoes 

( 14) Sabre este assunto v., Santos (1989, caps. 1 e 2). 
( 15) Da qual Hall e Hitch (1939) e Kalecki (1939) foram percursores. 
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transit6rias na procura ou nos custos mas fixavam os prec,:os atendendo aos 
CU§tos medias normais. 

Os fundamentos te6ricos da rigidez da taxa de mark-up devem-se a um 
numero vastfssimo de autores, podendo distinguir-se dois posicionamentos 
tfpicos: 

a) Alguns investigadores consideraram que a nao utilizac,:ao da regra 
de decisao marginalista significava que os produtores nao tinham 
uma estrategia de maximizac,:ao do lucro. As raz6es para este 
comportamento podiam ser as seguintes: 

A existencia de incerteza sobre a procura e os custos [Hall e 
Hitch [1939)]; 

A existencia de colusao entre as firmas em mercados con
centrados ( 16); 

A existencia de uma dicotomia entre os decisores e os de
tentores dos meios de produgao (17); 

b) Outros autores, sobretudo mais recentemente, consideram que a 
manutenc;ao de um mark-up constante pode resultar de compor
tamentos tendentes a assegurar a maximizagao intertemporal do 
lucro. Aqui distinguem-se duas abordagens tipicas: 

A teoria do prego limite que procura racionalizar a maxi
mizagao do lucro numa 6ptica de Iongo prazo em mer
cados onde existem barreiras a entrada (18); 

Situando-se na linha de Alchian (1970) e Phelps e Winter (1970), 
Okun (1981) procura justificar a vantagem das estrategias 
de maximizac;ao do lucro de Iongo prazo (em detrimento 
do de curto prazo) em contextos em que existem custos 
associados a obtenc;ao de informac;ao sobre prec;os. 

Para alem dos factores apontados, em Portugal existem outras razoes que 
explicam o facto de os pregos serem relativamente insensfveis a procura, de 
entre os quais sao de realgar os regimes de controlo de prec;os (19). 

Excluindo o regime de prec;os livres, que e fortemente dominante na in
dustria, os criterios de decisao subjacentes aos restantes conduzem a que as 
variagoes de prec;os sejam sensfveis aos custos e independentes das flutuac;oes 
da procura de curto prazo. 

( 16) Means (1935, 1972) foi o principal defensor da chamada «teoria dos pre~s admnistra
dos". 

( 17 ) Sabre este assunto v., entre outros, Baumol (1959), Marris (1963, 1964), Williamson 
(1963), Simon (1959) e Cyert e March (1963). 

( 18) A prop6sito v., Bain (1959), Modigliani (1958) e Sylos-Labini (1957). 
( 19) Sabre os regimes de controlo de pregos em Portugal v., Rosa e Martins (1984). 
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Os pregos administrativos sao fixados ou fortemente influenciados pelas 
decis6es da Administragao Publica. Os ajustamentos verificados nesses pregos 
sao efectuados em media com uma periodicidade igual ou superior a urn ano 
e tern normalmente como justificagao publica as alterag6es de custos. 

Quanta aos bens que estao sujeitos ao regime de pregos declarados, 
tambem existem razoes para pensar que sao inflexfveis a procura (pelo menos 
no curta prazo): 

Toda a filosofia subjacente aos criterios que devem fundamentar uma 
revisao de pregos tern como referencial as variagoes de custos; 

Mesmo ap6s as alterag6es introduzidas em 1977, o esquema de 
controlo dos pregos estava excessivamente burocratizado e nao 
incentivava alterag6es frequentes. 

Em sfntese, apresentamos aqui varios factores que explicam por que razao 
as firmas nao decidem de acordo com a regra marginalista (R = C). Oeste facto 
resultam basicamente duas consequencias: a taxa de mark-up e independente 
das variagoes da procura (e constante ao Iongo do tempo) e nao incide sabre 
os custos marginais mas sabre os custos medias. 

Como vimos, todas as abordagens que defendem a existencia de uma 
regra de decisao do tipo mark-up constante sabre os custos medias tendem a 
minimizar a interdepencia oligopolfstica e tem implfcita a existencia de acordos 
estaveis interfirmas. No caso de estas terem dimens6es e eficiencia seme
lhantes, os contratos sao negociados por todas as firmas (os carteis); se, pelo 
contrario, existirem firmas dominantes (com maior dimensao e mais eficientes), 
serao estas a negociar e a impor urn prego aos restantes produtores que 
funcionam como seguidores. 

Este esquema decisional funciona em autarcia; no entanto, o aumento 
da extensao do mercado e do numero de firmas inviabiliza a negociagao e 
a estabilidade dos contratos em economia aberta. Contudo, no caso portugues 
e durante o perfodo de analise, o elevado proteccionismo segmentou o 
mercado interno do contexto internacional 1 tornando possfvel a fixagao de taxas 
de mark-up domesticas condicionadas pela pressao competitiva das 
importagoes. 

Admita-se entao que a taxa de mark-up se ajusta em fungao dos pregos 
relativos dos bens importados e domesticos; neste caso, a fungao tem a se
guinte expressao: 

onde, m, e a taxa de mark-up, I e o volume de inputs em bens de consumo 
intermedio, L e o nfvel de emprego, PI e o prec;o unitario dos inputs intermedios, 
w e a taxa de salario e q e o volume de output. 
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Diferenciando e procedendo as manipula96es adequadas obtem-se: 

onde: 

e, 
fj,£L.!... fj,WL 

Z em 't q . q 
= 1 + m+ 1 , em = p, 1 , cmo = ---wL, 

q q 

Quais as implica96es de, neste caso, se utilizarem os pregos dos inputs 
w e PI como variaveis explicativas? 

Comecemos por referir que nao nos interessa discriminar entre uma ou 
outra especifica9ao do processo de formagao de pre9os mas apenas admitir a 
possibilidade de, face a uma analise cross-section como e a nossa, coexistirem 
sectores que tem um comportamento tipicamente marginalista com outros que 
seguem regras de decisao com mark-up inflexfvel. 

Se tivermos em consideragao que: 

crho = dw -(dq _ dL) 
w q L 

e: 

crht = dp, -(dq _ dl) 
p, q I 

tem-se imediatamente a seguinte expressao (no momenta ~: 

Pdr = fxo + fx1 [w- CC1r - ir)] + fx2 [Pn - (qr - ir)] + fx3 Pm + g (6) 

Se utilizarmos, como variaveis explicativas, a variagao relativa dos pregos 
dos factores produtivos we pf, incorremos numa ma especificagao do modelo, 
que tera a forma seguinte: 

onde: 

e a variavel residual que tem duas componentes: 

gr e uma variavel aleat6ria residual; 

(7) 
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a.;= a.1(q1 - i1) + a.2 (q1 - L1) e uma componente cujo comportamento 

nao e erratico, visto que e determinado pela evoluc;ao da 

produtividade de ambos os factores produtivos. 

Em contexto de incerteza sobre as vendas futuras, os produtores desco
nhecem, ex ante, as produtividades medias dos factores produtivos; nesta 
situac;ao e verosfmil admitir que os prec;os sejam fixados com base no custo 
medio esperado dos factores. 

Uma forma simples e porventura realista de resolver o problema e admitir 
que os decisores formulam expectativas em relac;ao a produtividade. 

Analiticamente ter-se-ia, retomando a expressao (7), o seguinte resuijado: 

(8) 

onde: 

a.f = E(a.;l/1_ 1) e o valor esperado da produtividade; 
/1-1 e o conjunto-informac;ao e E e o operador de valor esperado. 

Se admitirmos que as expectativas sao extrapolativas, a.E sera 
assintoticamente constante se a memoria dos produtores for longa e constante, 
isto e: 

E 1 N 
a.1 = N I a.1_K, N grande 

K~1 

Nesta situac;ao verifica-se que, quanto mais longa for a memoria do 
produtor, tanto mais estavel sera a.E, visto que: 

Neste caso e razoavel tomar ao- aE como termo independente da ex
pressao (8), dado que e assintoticamente constante. 

Contudo, se a memoria for decrescente e aE tiver a expressao generica: 

a instabilidade sera tanto maior quanto mais acentuadas forem as flutuac;Qes 
verificadas em a e maior for A. 
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5--- A especifica~o do modelo 

A aplicac;ao tern como referencia a estimac;ao de modelos mistos para o 
periodo 1977-1982 e aplicados a 21 ramos de actividade (nomenclatura das 
novas contas nacionais) que resultam da adaptac;ao da equac;ao (2) a uma 
analise simultaneamente seccional e temporal. 

Retomando aquela equac;ao e considerando que os aj tern diferencia¢es 
intersectoriais determinadas pela estrutura de mercado (H e DP) e pelo grau de 
integrac;ao ( TM), tem-se (20): 

l 
Pd = a 0 + a1C'+a2PM + U 

a1 = Oo1 + 811H+ ~1DP+ 8.!1 TM 

a2 = &l2 + 812H + ~2DP+ Oa2 TM 

onde, ai e Oij sao parametres e U e uma variavel aleat6ria residual. 
Substituindo na equac;ao de pregos os ai pela suas expressoes, tem-se: 

Pd;, = ~o + ~1C'it +~2(C'ir Hi) +(~3(C'ir DP;c) + ~4(C'it TMit)+ ~sPmil + (9) 

+~6(Pm;,Hi) +~7(Pm;,DP;c +~a(PmJMit)+ Vit 

onde os Indices i = 1 ,2, ... , K e t = 1 ,2, ... , N correspondem, respectivamente, ao 
numero de entidades (ramos de actividade) e de perfodos observados. 

Os parametros ~1 .~2 •... , ~8 sao pressupostos estaveis ao Iongo do tempo 
e nos diferentes ramos de actividade. 

Quanto ao termo independente, admite-se que pode assumir valores dife
renciados intersectorialmente, tendo-se a seguinte expressao: 

K • 

Pdil = L~oiDi +~P'ic+ ... +~a(PmJMic)+Vit 
i=1 

onde, 0 1 (i = 1, ... , K) sao dummies definfveis da seguinte forma: 

Di= 1 se a observagao corresponde ao ramo i; 

Di= 0 noutros casos. 

(10) 

(20) Admitindo que os a; se podem exprimir linearmente em func;ao das suas determi
nantes. 
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6 - 0 controlo de prec;:os 

A existencia de controlo de pregos pode ter as seguintes implica<;ees na 
especificac;:ao que adoptamos para efectuar os testes: 

a) 0 termo independente associado aos ramos onde existem prec;:os 
administrativos ou controlados a posteriori e (em principia) negativo 
e significativo desde que o controlo de pregos seja eficaz; isto e, 
tern alguma admissibilidade que nesses ramos -dada a estrutura 
de mercado, o grau de penetrac;:ao das importa¢es e as taxas de 
variac;:ao dos custos e dos prec;:os das importa¢es - a taxa de 
variac;:ao dos prec;:os seja menor do que nos restantes ramos onde 
existe o regime de prec;:os livres; 

b) 0 segundo efeito do controlo de prec;:os exerce-se sobre os coefi
cientes associados as variaveis explicativas que tendem a ter menor 
verosimilhanc;:a estatfstica devido ao seguinte: 

Os criterios econ6micos (variac;:ao dos custos e ou da procura) 
nem sempre sao dominantes na determinac;:ao dos pregos; 

Os prec;:os administrativos nao reflectem os efeitos inerentes a 
estrutura de mercado. 

Quanto aos efeitos referidos na alfnea a), podemos explicita-los da forma 
que se apresenta em seguida. 

Como acabamos de ver no ponto anterior, o modelo e susceptfvel de ser 
representado genericamente da seguinte forma: 

K, ~ 

Pdil = L~oiDi + f(Zi) + ei 
i=1 

isto e, a estrutura estimada e decomposta em tres componentes: a parte 
correspondente as variaveis artificiais sectoriais Di, o hiperplano correspondente 
as restantes variaveis explicativas e as estimativas 8i para os residuos. 

A amostra pode ser ordenada de tal forma que se tenha a seguinte partic;:ao 
por sectores: 

a) Ramos onde dominam prec;:os administrados ou controlados a 
posteriori (21 ): 

Pit= Poi+ f(Zi) + ei, ~Oi < 0, i = 1, ... ,m 

(2 1) 0 parii.metro ~oi assume um valor negative no caso de o controlo de pregos ser eficaz 
e relevante, isto e, se aquela politica constituir uma restrigii.o ao processo de decisao das firmas. 
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b) Ramos onde dominam pregos livres: 

Ou seja, admite-se que existem dois subconjuntos constitufdos por ramos 
com as seguintes caracterfsticas: k- m ramos onde os pregos sao livres, isto 
e, sao fixados tendo em atengao a estrutura do mercado interno e a pressao 
competitiva das importagaes; m ramos onde os pregos fixados estao, em geral, 
abaixo daqueles que seriam determinados pelo mercado, visto que: 

Para alem do controlo de pregos, existe urn outro factor, ja anteriormente 
referido, que pode influenciar o sinal do termo independente: as assimetrias 
intersectoriais relativamente a taxa de variagao da produtividade. 

'~ Neste caso, o termo independents especffico de cada ramo e decomponf-
vel da seguinte forma: 

onde: 

~g~ = p _ p* ~ o eo desvio imputavel aos regimes de controlo de pregos; 

~bi =- [a1(q-i)+a2 (q-i)) eo desvio resultants dos diferenciais 
intersectoriais da produtiv1dade. 

Neste contexto existem problemas de interpretagao do sinal dos parametros 
associados as dummies. Esta questao sera retomada mais adiante quando 
analisarmos os resultados obtidos a partir da estimagao do modelo. 

Ouanto ao problema de especificagao implfc~o na alfnea b), ha que referir que, 
provavelmente, sera urn dos que afectam a verosimilhanc;:a dos resuttados. Procurarnos 
resolver esta questao introduzindo variaveis artificiais de forma a discriminar os declives 
correspondentes aos sectores com pregos administrados ou controlados a {XJSteriori 
dos restantes, mas defrontarno-nos com dois problemas: diminuigao dos graus de 
liberdade e a presenga de uma forte muttico-linearidade. Para alem disso, como ja 
referirnos, o nfvel de desagregagao nao e suficiente para separar os rarnos onde 
prevalece o controlo de pregos dos restantes. 

7- AncUise dos resultados 

Distinguem-se, seguidamente, dois nfveis de analise: o processo de 
formagao de pregos das firmas domesticas em relagao aos bens vendidos no 
mercado interno e ainda as determinantes dos pregos de exportagao. 
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7.1 - Os prec;:os domesticos 

No quadro n.Q 2 sao apresentadas as estimativas obtidas, distinguindo-se 

dois subconjuntos: em primeiro Iugar explicitamos os parametros corresponden

tes as variaveis explicativas do modelo; em segundo Iugar referimo-nos exclusi

vamente as dummies Di, que permitem diferenciar intersectorialmente os termos 

independentes (22). 

No que diz respeito as variaveis artificiais, no anexo e apresentada uma 

tabela de equivah3ncias que permite estabelecer a correspondencia entre as 

dummies e os ramos de actividade que lhe estao associados. 

0 coeficiente associado a taxa de varia<;ao dos custos marginais e positivo 

e tern verosimilhan<;a estatfstica. Tal significa que as firmas domesticas disp6em 

do poder de mercado mfnimo que lhes permije ajustar os pre<;os em fun<;ao 

das varia<;6es dos custos. 

Nos sectores mais concentrados ou naqueles em que as importa<;Oes te

nham maior quota de mercado, as firmas domesticas tendem a ter mais 

dificuldades em fazer reflectir as varia<;Oes dos custos sobre os pre<;os. 

Ambas as situa<;6es sao consistentes com os resultados te6ricos obtidos 

em Santos (1989). 

De facto, demonstramos que em contexto de protec<;ao parcial, as firmas 

com maior poder de mercado sao incentivadas a seguir uma polftica do tipo 

pre<;o limite, isto e, a fixar urn pre<;o suficientemente elevado mas que impe<;a 

a penetra<;ao crescenta das importa<;6es. Esta gestao da quota de mercado 

conducente a maximiza<;ao intertemporal do lucro e confirmada pela nulidade 

do coeficiente associado a variavel (H *Pm); de facto, esta circunstancia significa 

que, tomando como criterio o grau de concentra<;ao, nao e possfvel discriminar 

entre comportamentos das firmas em rela<;ao ao ajustamento aos pre<;os das 

importa<;6es (23). 

Este tipo de estrategia seguida pelas firmas que defrontam importa<;6es 

competijivas implica que estas tenham algumas dificuldades em fazer repercurtir 

sobre os pre<;os os choques e?<6genos que se verificam nos custos. 

A restri<;ao ao poder de mercado das firmas domesticas (e, portanto, a 

insensibilidade dos custos) face a penetra<;ao crescenta das importa<;6es resulta 

basicamente de uma inversao do modelo de lideran<;a de pre<;os. 

(22) Os valores apresentados entre parentesis correspondem as estimativas das estatisticas t 
(23) Ceteris paribus, isto e, tomando constante a quota de mercado das importa~oes e o 

grau de diferenciaqao do produto. 
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QUADRO N.R 2 

Pre~s domesticos 

a) Variaveis explicativas 

c .826 H*pm -.124 
(3.440) (-337) 

H*C 
-1.343 DP*pm -.268 

(-4.111) (-2.063) 

DP* C .177 TM* prrl 1.121 
(.491) (3.287) 

TM* C -1.124 R2 .607 
(-2.122) 

.073 ow 2.446 pm (.600) 

b) Dummies 

D, 
2.016 o. 1.125 o,. 6.076 
(.449) (.278) (2.039) 

02 
-3.633 

09 
.501 o,. 42.992 

(-.982) (.125) (5.495) 

03 3.074 o,o 4.469 D,7 7.988 
(.934) 1.935 (2.927) 

o. .164 D, 2.464 o,. 2.865 
(.029) (.547) (.937) 

o. 2.860 0,2 8.433 0,9 2.290 
(.713) (2.435) (.671) 

o. 1.209 
0,3 -1.377 020 1.651 

(.354) (-.377) (.556) 

07 1.366 o,. 5.392 021 3.736 
(.227) (1.804) (.600) 

Verificamos em Santos (1989) que em mercados parcialmente protegidos 
tinha alguma aderencia o modelo da firma dominante que se caracteriza 
essencialmente pelo seguinte: as firmas domesticas sao dominantes, ou sejam 
fixam os pregos, tendo como restrigao a oferta das firmas estrangeiras; estas 
ultimas tem um comportamento tfpico de seguidores, isto e, tomam OS pregos 
fixados pelas firmas domesticas como um dado e ajustam-se pelas quantidades. 

No entanto, tambem evidenciamos que a medida que a quota de mercado 
das importagoes aumenta ha uma inversao da lideranga, passando as firmas 
domesticas a comportar-se como seguidores. 

275 



Os coeficientes associados a OP"pm e TM"pm sao, respectivamente, 
negativos e positivos, o que significa que os pre~os domesticos tendem a 
ajustar-se tanto mais aos pre~os das importa~oes quanto menor foro grau de 
diferencia(iao do produto e maior for a quota de mercado das importa~oes. 

A fraca verosimilhan~a dos coeficientes associados as variaveis que 
influenciam a diferencia~ao do produto (sobretudo OP * c, resulta do facto de 
estas variaveis [v. Santos (1990b, anexo 2)] terem dois efeitos simetricos sobre 
os pre(ios. Com efeito, o grau de diferencia(iao do produto influencia, 
simultaneamente mas com sinais contrarios, o nivel da taxa de mark-up m e 
a sua sensibilidade aos pre~os relativos (~). 

Resulta claro a partir das estimativas obtidas que prevalecem os efeitos 
da diferencia(iao do produto sobre a substituibilidade entre produtos domesticos 
e importados. 

As variaveis artificiais Oi (i = 1,2, ... , 21) sao estatisticamente significativas 
e tern associados coeficientes positivos apenas nos seguintes ramos de 
actividade (24): 

0 10 ~ Ramo 17- Carne; 
012 ~ Ramo 20- Oleos e gorduras; 
0 14 ~ Ramo 22- Outros produtos alimentares; 
015 ~ Ramo 23- Bebidas; 
0 1s ~ Ramo 24- Tabaco; 
0 17 ~ Ramo 25 - Texteis e vestuario. 

Este resu~ado tern a seguinte interpreta<;ao: o crescimento dos preQ:>s domesticos 
nestes ramos foi superior a media dos restantes ramos que tinham a mesma estrutura 
de mercado e defrontavam o mesmo tipo de concorrencia externa. 

Em alguns dos ramos acabados de referir existe controlo de preGQS a priori 
e ou a posteriori (25): contudo, se atendermos a este facto, o sinal dos 
parametros associados as variaveis artificiais e exactamente o contrario do 
esperado. Este resultado pode ter duas explica~oes diferentes: 

0 nivel de agregac;ao da informac;ao utilizada e extremamente elevado e, 
em ronsequencia, num mesmo ramo podem coexistir bens rom preQ:>s 
administrados ou controlados a posteriori e pre~os livres; 

A perversao do sinal pode resultar dos diferenciais de produtividade. 

Tendo em aten~ao esta ultima observa(iao, como interpretar o sinal 
sistematicamente positivo obtido naqueles sectores para os parametros 
associados as variaveis artificiais? 
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Se admitirmos que o controlo de prec;:os e eficaz, entao s6 podemos 
concluir que aqueles sao sectores que estao em uma de duas situac;:oes (26): 

B: = 0, ~b; > 0, ou seja, sao sectores de prec;:os livres, mas em que 
a taxa de variac;:ao da produtividade e negativa; 

B: < 0, B6;> 0, B6;> IB: ,, isto e, 0 desvio imputavel a produtividade 
mais do que compensa o resultante do controlo de prec;:os. 

Os resultados tambem fornecem algumas indicac;:oes sobre a forma como 
se comportam as firmas face a choques ex6genos dos prec;:os, de que as 
variac;:6es da taxa de cambio constituem um caso particular: as firmas 
domesticas ajustam-se no mesmo sentido da variac;:ao do prec;:o das 
importac;:oes; no entanto, a alterac;:ao dos prec;:os relativos (prec;:os domesticos 
e das importac;:oes) e tanto mais acentuada quanto maior for o grau de 
diferenciac;:ao do produto e menor for a quota de mercado das importac;:oes. 

Sobre estes resultados ha que fazer duas qualificac;:oes. 
Dornbusch (1987) analisou (27) os efeitos da desvalorizac;:ao nos modelos 

de Cournot, Krugman e Lancaster enquanto Feinberg (1986) procedeu a iden
tica analise para o modelo da firma dominante. As considerac;:oes que 
acabamos de fazer sobre as alterac;:oes dos prec;:os relatives resultantes de 
uma variac;:ao da taxa de cambio sao consistentes com os resultados obtidos 
por esses autores com uma unica excepc;:ao: no caso portugues, o grau de 
concentrac;:ao nao parece serum factor com uma influencia decisiva nos prec;:os 
relativos face a um choque ex6geno dos prec;:os internacionais. 

A segunda observac;:ao e a seguinte: as inferencias efectuadas para os 
efeitos da taxa de cambio sobre o processo de tomada de decis6es das firmas 
pressup6em que estas reajem de forma semelhante as variac;:oes dos prec;:os 
internacionais e da taxa de cambio. 

Alguns autores, tais como Orcutt (1950) e Junz e Rhomberg (1973), 
puseram em causa aquela hip6tese pelo seguinte: a resposta a uma variac;:ao 
do prec;:o internacional e menor e menos rapida (pelo menos no curto prazo) 
do que aquela que acontece face a uma desvalorizac;:ao discreta, visto que a 
informac;:ao circula mais rapidamente neste ultimo caso (digamos que os lags 
de reconhecimento sao menores). No entanto, a evidencia empfrica nao e 
conclusiva: enquanto a maioria dos autores, tais como Ormerod (1980) e 
Goldstein e Khan (1976) concluem que a reacc;:ao e do mesmo tipo, Wilson e 
Takacs (1979) apresentam resultados que permitem retirar a conclusao contraria. 

(26) Tenha-se em considera'<iio o ponto 6, em que se faz a analise do conteudo informative 
das variaveis artificiais. 

e7) Sobre este tema v. ainda Aizeman (1986) e Mann (1986). 
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7.2- A politics de prec;os no sector exportador 

Os resultados obtidos (v. o quadro n.2 3) sugerem que os prer;os de 
exporta<{ao nao sao determinados pela estrutura do mercado interno: com 
efeito, os pre<{os de exporta<{ao sao insensiveis aos custos, visto que os 
coeficientes associados a essa variavel nao sao estatisticamente diferentes de 
zero; por outro lado, as varia<{6es dos pre<{os das exporta<{Oes seguem as dos 
pre<{Os mundiais (o parametro associado a variavel pm e positivo e significative), 
mas com intensidade decrescente a medida que o grau de diferencia<{ao 
aumenta (o parametro correspondente a pm * DP e negativo). 

As equa<{6es estimadas apresentam duas caracteristicas comuns que de
nunciam problemas na especifica<{ao do nosso modelo: 

Urn R2 baixo mesmo considerando que se trata de modelos mistos; 
Os custos nao sao determinantes para a forma<{ao dos pre<{Os mesmo 

para os casos de bens diferenciados (o coeficiente associado a 
varia<{ao dos custos marginais e nulo). 

Um das razoes que podem justificar a ma especifica<{ao e o quadro 
institucional em que decorrem as trocas e, em particular, a existencia dos 
contratos de exporta<{ao que colocam dois problemas a formaliza<{ao do 
processo de forma<{ao de pre<{os e ao seu estudo empirico (28): 

0 primeiro decorre da rela<{ao entre os pre<{Os contratuais e o valor 
unitario das exporta<{6es (29); 

0 segundo resulta dos efeitos sobre o processo de tomada de deci
soes, da incerteza que envolve a negocia<{ao de contratos. 

Mas, a rna especifica<{ao do modelo, e em particular dos custos, resulta 
tambem de outras formas de incerteza nao necessariamente determinadas pela 
aleatoriedade da taxa de cambio. 

A maior parte das formaliza<{oes referem-se a incerteza decorrente da 
aleatoriedade da procura, que varia ao Iongo do tempo e, sobretudo, de produto 
para produto. Como vimos, tambem aqui a taxa de mark-up sobre os custos 
e tanto maior quanta mais elevada for a variancia da procura. 

Mas a incerteza nao se restringe ao lado da procura; devido ao elevado 
numero de firmas que concorrem entre si, existe menor informa<{ao sobre a 
estrategia, a tecnologia, etc., dos produtos concorrentes no contexto interna-

(28) Em Santos (1990a, b) sao apresentadas detalhadamente as implicagaes decorrentes da 
existencia des contratos de exportac;:ao sabre a especificac;:ao des modelos e o comportamento 
des agentes. 

es) Sabre este assunto v., Artus (1975), Hooper (1976), Magee p'973) e Spitaller (1980). 
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cional do que no mercado interno. Tal facto conduz a que os custos de 
obten9ao de informa9ao sejam mais elevados e que, portanto, haja maior 
incerteza a escala mundial do que no mercado interno. 

Passemos agora a discussao de um outro t6pico: a dependencia dos 
pre9os domesticos face a concorrencia internacional no sector exportador. 

QUADRO N.g3 

Pre~s das exportaejoes 

a) Variaveis explicativas 

c .395 H*pm 1.105 
(.912) (1.658) 

H*C .320 DP*pm -.638 
(.543) (-2.721) 

DP* C -.256 TM*pm -.161 
(-.395) (-.262) 

TM*C .354 R2 .347 
(.370) 

.473 ow 2.254 pm (2.149) 

b) Dummies 

o, -1.868 o. 1.722 
0,5 

12.712 
(-.230) (.236) (2.365) 

02 
-2.068 o. 1.716 

0,6 
-1.629 

(-.310) (.238) (-.115) 

03 4.820 o,o 11.97 0,7 17.766 
(.811) 2.130 (2.389) 

o. 6.351 o,, 17.699 o,. 11.693 
(.631) (2.178) (2.119) 

05 5.539 0,2 7.033 o,. 6.855 
(.765) (1.126) (1.113) 

06 5.859 
0,3 23.036 020 5.045 

(.950) (3.492) (.942) 

07 3.668 o,. 20.352 021 
3.357 

(.338) (2.727) (.299) 
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Evidenciamos em Santos (1989, cap. 2) que, se a firma (3°) vender urn 
produto homogeneo em ambos os mercados (interno e mundial), implementar 
uma estrategia de discriminac;ao de prec;os e for aceitante de prec;os no 
mercado mundial, os prec;os fixados no mercado interno sao mais influenciados 
pelos prec;os internacionais do que pelos custos (hip6tese A). 

No entanto, existem circunstancias em que aquela hip6tese nao se verifica. 
Constatamos no texto acima citado que firmas nao competitivas a nivel 
internacional e, por isso mesmo, com estrategias autocentradas, podem ter 
incentives em exportar se a procura domestica (ou o prec;o internacional) for 
incerta ou as firmas prosseguirem estrategias tendentes a maximizac;ao das 
receijas ou a limija<;ao da entrada dos potenciais concorrentes (31 ). Neste caso, os 
prec;os domesticos sao independentes dos intemacionais e sao deterrninados pelas 
condic;6es (tecnologia e procura) existentes no mercado interno (hip6tese B). 

Repare-se que, no caso de se verificar a hip6tese A, as politicas de 
procura orientadas para o sector exportador sao ineficazes (Santos, 1989, cap. 2). 
Com efeito, urn choque ex6geno que conduza a uma variac;ao positiva da 
procura domestica apenas altera a partic;ao entre o output exportado e aquele 
que e vendido no mercado interno, mantendo-se constante o output total 
(mercado interno e externo) dos sectores exportadores. 

Procura-se, neste contexto, avaliar estas duas hip6teses alternativas 
atraves da seguinte expressao analitica: 
. . 

PO= ao + (a1 + a2 TM + asDP + a4 TX)C +(as+ 116 TM + a7DP + a8 TX)pM+ U 

onde ao = I.i~ 1 ao;D; e TX e a componente do output que e exportada. 
Se houver dependencia dos prec;os internacionais no sector exportador, 

tem-se a4 < 0 e a8> 0. 
Os resultados apresentados no quadro n.2 4 perrnijem rejeijar claramente a 

hip6tese A. Na verdade, o coeficiente associado a TX' C nao e estatisticamente di
ferente de zero, o que significa que, na fixa<;ao dos seus prec;os internos, o sector 
exportador revela urna sensibilidade aos custos de produ<;ao semelhante, em media, 
aos restantes sectores. Por outro lado, o coeficiente associado a TXPM e negative. 
Tal signffica que nos prec;os de venda no mercado interno os exportadores sao mais 
insensiveis aos prec;os intemacionais que as firrnas dos restantes rarnos de actividade. 

8 - Conclusoes 

A sensibilidade dos prec;:os domesticos relativamente aos custos ou aos 
prec;:os das importac;oes varia consoante a estrutura de mercado e ou a quota 
de mercado das importac;:oes: nos sectores menos concentrados que produzam 

(30) Demonstramos que este resultado e valido em monop61io e oligop61io. 
e1) Sabre este assunto v., ainda Davies e McGuiness (1982), Ethier (1982) e Bernhardt (1984). 
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bens dijerenciados e oncle as importaQ)es tenham uma quota de mercado pouco 
signijicativa, as firmas domesticas tenclem a ter menos dniculdades em fazer reflectir 
as variaQ(ies dos custos sobre os prec;os; por outro lado, a lei do pre(}) unico apenas 
se verijica numa situac;:ao extrema em que o produto seja hornogeneo, exista 
infonna<;:ao perteita e cornercio livre e os custos de transporte sejam nulos. 

Uma implica<;:ao decorrente destes resuttados e que as firrnas domesticas tenclem 
a reagir aos choques ex6genos sobre a taxa de cambio, ajustanclo-se no mesrno 
sentido da varia<;:ao dos preC})s das importaQ)es; no entanto, a attera<;:ao dos prec;os 
rela1ivos (prec;os domesticos e das importaQ)es) e tanto mais acentuada quanto maior 
for o grau de diferenciac;:ao do produto e menor for a quota de mercado das 
importaQ)es. 

OUADRO N.24 

Pre~os domesticos 

a) Variaveis explicativas 

c .925 TX* Pm 
-.681 

(3.307) (-2.224) 

TX* C .255 
DP*pm 

-.288 
(.450) (-2.029) 

DP* C -.494 1.181 

(-1.424) 
TM*pm (3.168) 

TM* C -1.024 R2 .543 
(-1.621) 

.211 ow 2.353 Pm (1.489) 

b) Dummies 

o, -3.834 o. 1.074 0,5 
8.856 

(-.697) (.245) (2.572) 

02 -3.006 o. -.662 o,. 20.578 
(-.684) (-.145) (4.681) 

03 1.501 o,o 8.405 
0,7 12.162 

(.423) (2.653) (3.868) 

o. -5.458 o, 13.316 o,. 7.053 
(-.862) (2.808) (1.676) 

05 .826 0,2 
12.769 o,. 2.212 

(.167) (3.647) (.596) 

o. -1.315 
0,3 

4.406 
020 

.4. 1Q·2 

(-.347) (1.189) (.11 *10"2) 

07 -2.254 o,. 12.967 021 
3.847 

(-.325) (3.359) (.571) 
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Em seguida apresenta-se uma sintese das questoes centrais que 
caracterizam a politica de pre<;os dos exportadores portugueses. 

A lei do pre<;o unico (ajustamento aos pre<;os internacionais e insen
sibilidade aos custos) tende a verificar-se mais no sector exportador do que 
nos ramos domesticos concorrenciados pelas importa<;oes (32). 

As razoes sao perfeitamente compreensiveis: enquanto a politica comercial 
restringe a elasticidade oferta das importa<;oes e segmenta o mercado interno, 
o mesmo nao acontece as exporta<;oes, que sao orientadas para o mercado 
mundial. 

A reac<;ao do sector exportador aos choques ex6genos dos pre<;os inter
nacionais (por exemplo, uma altera<;ao da taxa de cambio) depende basica
mente do grau de diferencia<;ao do produto: 

Se o produto for homogeneo, as firmas assumem o pre<;o interna
cional em divisas como urn dado e decidem as quantidades; tal 
significa, naturalmente, que uma desvaloriza<;ao conduz a urn 
aumento dos pre<;os das exporta<;oes em moeda nacional e, 
consequentemente, a urn aumento do volume das exporta<;oes 
e dos lucros e3). 

Os resultados sugerem que, a medida que aumenta o grau de 
diferencia<;ao do produto, os pre<;os de exporta<;ao em moeda 
nacional tendem a flutuar menos em fun<;ao de altera<;oes 
cambiais; ou seja, face a uma desvaloriza<;ao, os exportadores 
concorrem tanto mais pelos pre<;os (ajustando os pre<;os fixados 
em divisas), quanto maior foro poder de mercado que lhe advem 
da diferencia<;ao. 

Deve referir-se que estes resultados suscitam algumas reservas, visto que 
nao tern a verosimilhan<;a que seria desejavel. Tal facto deve-se, pensamos 
nos, ao contexto institucional (contratos) e a forte componente aleat6ria que 
envolve as trocas internacionais. 

0 comportamento diferenciado dos pre<;os das exporta<;oes e dos 
domesticos, face a concorrencia internacional e a varia<;ao dos custos de 
produ<;ao, confirma que o sector exportador segue uma estrategia de dis
crimina<;ao de pre<;os. Este facto indicia que a progressiva integra<;ao inter
nacional do sector exportador, num contexto de proteccionismo, conduz ao 

e2) Ferreira (1981 ), em bora recorra a procedimentos metodol6gicos diferentes dos nossos, 
tambem chegou a conclus6es semelhantes. 

e3) Desde que OS trabalhadores sofram de ilusao monetaria. Havera aumento no volume de 
exporta<;Qes e nos Iueras desde que a taxa de varia9ao (positiva) dos custos marginais seja menor 
do que a taxa de varia9ao dos pre9os. 

282 



acentuar das distorc;:oes monopolistas no mercado interno e a uma transferencia 
do excedente em beneficio dos exportadores. Se atendermos a que, de acordo 
com os resultados obtidos em Santos (1989) e Martins e Santos (1990), o 
aumento das exportac;:oes nao tern gerado urn aumento da eficiencia, somos 
levados a concluir que existem fortes indfcios de que as exportac;:oes tiveram 
efeitos negativos no bem-estar. 

Nao queremos deixar de fazer duas observac;:oes finais. 
Em primeiro Iugar, os resultados validam a afirmac;:ao de Kravis e Lipsey 

(1978, p. 243) de que «todos os pafses- mesmo os que estao perteitamente 
integrados no mercado mundial - tern alguma autonomia na fixac;:ao das 
polfticas monetaria e fiscal devido as imperfeic;:oes do mercado e as 
complexidades do comportamento dos prec;:os". 

Em segundo Iugar, a existencia de urn continuum de processos de 
formac;:ao de prec;:os determinado por uma multiplicidade de estruturas de 
mercado justificam, tal como afirma Stiglitz (1984, p. 355), a ccnecessidade de 
uma teoria macroecon6mica baseada nas teorias da concorrencia e informac;:ao 
imperfeita". 

A concretizac;:ao daquela proposta nao se configura como sendo uma tarefa 
facil devido ao vasto numero de estruturas de mercado que podem coexistir 
numa economia. Para ja, as investigac;:oes mais recentes sobre este tema, de 
que salientamos Blanchard e Kiyotaki (1987) e Ng (1986), tern privilegiado 
estruturas simples do tipo concorrencia monoplfstica perteita a Chamberlain 
de modo a garantir a operacionalidade dos modelos. 

ANEXO 

Tabela de correspondencia dummies - sectores 

0 1 - Minerals e produtos nao metalicos. 
0 2 - Porcelanas e faiangas. 
0 3 - Vidro. 
04 - Materiais de constrw;:ao. 
Ds - Produtos quimicos. 
0 6 - Produtos metalicos elaborados. 
~ - Maquinas nao electricas. 
0 8 - Maquinas e material electrico. 
09 - Material de transporte. 
01o- Carne. 
0 11 - Conservas de peixe. 
0 12 - Oleos e gorduras. 
0 13 - Produtos dos cereais. 
0 14 - Outros produtos alimentares. 
0 15 - Bebidas. 
0 16 - Tabaco. 
0 17 - Texteis e vestuario. 
0 18 - Madeira e cortiga. 
0 19 - Papel e publicagoes. 
0 20 - Borracha e materias plasticas. 
0 21 - Outros produtos industriais. 

283 



REFER ~NCIAS BIBLIOGRAFICAS 

AIZEMAN, J. (1986}, "Testing Deviations from Purchasing Power Parity (PPPh Journal of In
ternational Money and Finance, vol. 5, pp. 25-35. 

ALCHIAN, A. (1970), «Informations Costs, Pricing, and Resource Unemployment", in E. Phelps 
(ed.), Microeconomic Foundations of Employment and Inflation Theory, pp. 27-52. 

ARTUS, J (1975), «The 1967 Devaluation of the Pound Sterlin", IMF Staff Papers, vol. 22, pp. 595-B40. 
BAIN, J (1959), Barriers to New Competition, Harvard University Press. 
BAUMOL, W.(1959), Business Behavior, Value and Growth, Macmillan. 
BERNHARDT, D. (1984), «Dumping, Adjustment Costs and Uncertainty .. , Journal of Economic 

Dynamics and Control, vol. 8, pp. 349-70. 

BLANCHARD, 0., KYOTAKI, N (1987), «Monopolistic Competition and the Effects of Aggregate 
Demand", American Economic Review, vol. 77 (4), pp. 647-66. 

BLEJER, M., e HILLMAN, A (1982), «A Proposition on Short-Run Departures from the Law-of
-One-Price", European Economic Review, vol. 17, pp. 51-60. 

CALMFORS, L., e HERIN, J. (1979), "Domestic and Foreign Price Influences: A Disaggregated 
Study of Sweden", in A. Lindbeck (ed.), Inflation and Employment in Open Economies, North 
Holland, Amsterdiio. 

COURBIS, R. (1973}, "La Theorie des 'Economies Concurrencees' Fondement du Modele FIFI", 
Revue Economique, pp. 905-922. 

-- (1975), Competitivite et Croissance en Economie Concurrencee, Dunod. 
-- (1981), Une Reformulation Dynamic de Ia Theorie des Economies Concurrencees, Seminaire 

Rene Rox, CNRS. 
COUTS, K., GODLEY, W., e NORDHAUS, W. (1978), Industrial Pricing in the United Kingdom, 

Cambridge University Press, Cambridge. 
CYERT, R., e MARCH, J. (1963), A Behavioral Theory of the Firm, Englewood Cliffs, Prentice-Hall. 
DAVIES, S., e MCGUINESS, A. (1982), «Dumping at Less than Marginal Cost", Journal of In

ternational Economics, vol. 12, pp. 169-82. 

DELEAU, M., et alii (1981), "Une Maquette Representative des Modeles Macroeconomiques", 
Annales de L'INSEE, vol. 42. 

DOMBERGER, S. (1979), «Price Adjustment and Market Structure", Economic Journal, vol. 89, 
pp. 96-108. 

DOHNER, R. (1984), «Export Pricing, Flexible Exchange Rates, and Divergence in the Prices of 
Trades Goods", Journal of International Economics, vol. 16, pp. 79-101. 

DORNBUSCH, R. (1987), «Exchange Rates and Prices", American Economic Review, vol. 77, 
pp. 93-106. 

ETHIER, W. (1973), «International Trade and the Forward Exchange Market", American Eco
nomic Review, vol. 63, pp. 494-503. 

- - (1982), «Dumping .. , Journal of Political Economy, vol. 90, pp. 487-506. 

FEINBERG, R. (1986), "The Interaction of Foreign Exchange and Market Power Effects on Ger
man Domestic Prices", Journal of Industrial Economics, vol. 35, pp. 61-70. 

FERREIRA, M. (1981), «MCE-A Model for the Portuguese External Trade", Estudos de Economia, 
vol. 2, pp. 3-25. 

FRANTZEN, D. (1985), «Some Empirical Evidence on the Behavior of Export and Domestic Prices 
in Belgian Manufacturing Industry", Recherches Economiques de Louvain, vol. 51, 
pp. 29-49. 

-- (1986), «The Cyclical Behavior of Manufacturing Prices in a Small Open Economy .. , Journal 
of Industrial Economics, vol. 34, pp. 389-408. 

GOLDSTEIN, M., e KHAN, M. (1976), «Large Versus Small Price Changes and the Demand for 
Imports", /MF Staff Papers, vol. XXIII (1 ), pp. 200-25. 

GOTTFRIES, N. (1939), «Price Dynamics of Exporting and Import-Competing Firms", Scandinavian 
Journal of Economics, vol. 87, pp. 120-36. 

284 



HALL, A., e HITCH, C. (1939), «Price Theory and Business Behavior, in T. Wilson e P. Andrews 
(eds.), Oxford Studies in the Price Mechanism, Clarendon Press, Oxford, pp. 107-38. 

JESUS, M. (1986), La Politique lncitratice, Le Cas des Exportations au Portugal, tese de 
doutoramento, Nanterre. 

-- (1988), «Quelques Aspects de Ia Structure de I'Appareil Exportateur Portugais Pendant Ia 
Periode 1974-1982", Estudos de Economia, vol. 8(2), pp. 181-95. 

JUNZ, H., e RHOMBERG, R. (1973), «Price Competitiveness in Export Trade among Industrial 
Countries", American Economic Review Papers and Proceedings, vol. 63, pp. 412-18. 

KALECKI, M. (1939), Essays in the Theory of Economic Flutuations, Londres, Allen e Unwin. 
KRAVIS, 1., e LIPSEY, R. (1987), «Price Behavior in the Light of Balance of Payments Theories", 

Journal of International Economics, vol. 8, pp. 193-246. 
MAGEE, S. (1973), «Currency Contracts, Pass-Through, and Devaluation", Brookings Papers on 

Economic Activity, 1, pp. 303-25. 
-- (1974), «U.S. Import Prices in the Currency-Contract Period", Brookings Papers on Economic 

Activity, 1, pp. 117-64. 
MANN, C. (1986), «Prices, Profit Margins and Exchange Rates", Federal Reserve Bulletin, vol. 72, 

pp. 366-79. 
MARRIS, A. (1963), «A Model of Managerial Entreprise", Quartely Journal of Economics, vol. 77(2), 

pp. 185-209. 
-- (1964), The Economic Theory of 'Managerial' Capitalism, Londres, Macmillan. 
MARTINS, M. (1983), Analise dos Factores de lntegra<;ao Monetaria e Financeira nos Modelos 

de Politics Econ6mica, provas complementares ao doutoramento, ISE. 
MARTINS, M., e ROSA, J. (1979), 0 Grupo Estado: Analise e Listagem Completa das Sociedades 

do Sector Publico Empresarial, Edi96es do Jornal Expresso. 
MARTINS, M., e SANTOS, V. (1990), .. Price Discrimination and Market Strutures in the Portuguese 

Export Sector (1977-82)". comunica9ao apresentada a 17.~ Conferencia da European 
Association for Research in Industrial Economics (EARlE). 

MEANS, G. (1935), «Price Inflexibility and the Requirements of a Stabilizing Monetary Policy", 
Journal of American Statistical Association, vol. 30(190), pp. 401-13. 

--(1972), «The Administered-Price Thesis Reconfirmed», American Economic Review, vol. 62, 
pp. 292-306. 

MODIGLIANI, F. (1958), «New Developments on the Oligopoly Front", Journal of Political Economy, 
vol. 66, pp. 215-32. 

MUET, P. (1984), Theories et Modeles de Ia Macroeconomie, Economica. 
Ng, Y, (1986), Mesoeconomics, A Micro-Macro Analysis, Wheastheaf Books. 
OKUN, A. (1981 ), Prices and Quantities: A Macroeconomic Analysis, Basil Blackwell. 
ORCUTT, G. (1950), «Measurement of Price Elasticities in International Trade", Review of 

Economics and Statistics, vol. 32, pp. 117-32. 
ORMEROD, P. (1980), «Manufactured Export Prices in the United Kingdom and the 'Law of one 

Price',, Manchester School, vel. 48(3), pp. 265-83. 
PHELPS, E., e WINTER. S. (1970), «Optimal Price Policy under Atomistic Competition», in 

E. Phelps (ed.), Microeconomic Foundations of Employment and Inflation Theory, Macmillan. 
SANTOS, V. (1989), Estruturas de Mercado e lntegra<;ao International. A Industria Transformadora 

Portuguesa no Periodo 1977-82, tese de doutoramento, ISEG. 
-- (1990a), Uncertainty in Export-oriented Industries, comunica9ao ao 5.2 Congresso da European 

Economic Association (EEA). 
-- (1990b), Forma<;ao de Pre<;os e lntegra<;ao International, documento de trabalho n.2 2/90, 

Departamento de Economia, ISEG. 
31LVA, A. (1986), An Analysis of the Effects of Preferencial Trade Policies Through the Estima

tion of Quantitative Models: The Case of Portugal, tese de doutoramento. 
>IMON, H. (1959), «Theories of Decision Making in Economics and Behavioural Science", American 

Economic Review, vol. 49. 

285 



SPITALLER, E. (1980), «Short-Run Effects of Exchange Rate Changes on Tenns of Trade and 
Trade Balance .. , IMF Staff Papers, vol. 27, pp. 320-348. 

STIGLITZ, J. (1984), «Price Rigidies and Market Structure .. , American Economic Review, vol. 74(2), 
pp. 350-55. 

SYLOS-LABINI, P. (1957), Oligopoly and Technical Progress, Harvard University Press, Cam
bridge. 

WILLIAMSON, 0. (1963), .. selling Expense as a Barrier to Entry .. , Ouartely Journal of Econom
ics, vol. 77, pp. 112-28. 

WILSON, J., e TAKACS, W. (1979), «Differential Responses to Price and Exchange Rate Influences 
in the Foreign Trade of Selected Industrial Countries .. , Review of Economics and Statistics, 
vol. 61, pp. 267-79. 

286 


