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INVESTIMENTO ESTRANGEIRO EM PORTUGAL 
E MERCADO UNICO EUROPEU 

Vftor Corado Simoes (*) 

1 - lntrodu~ao 

Ao aderir as Comunidades Europeias, Portugal nao entrou num espa<;:o 
econ6mico (e polftico) estatico, mas numa realidade dinamica, em muta<;:ao, 
visando formas mais avan<;:adas de integra<;:ao. 

0 objective assumido, e consagrado no Acto Unico Europeu, e o de esta
belecer, em 1 de Janeiro de 1993, um verdadeiro mercado interno que ultra
passe uma mera uniao aduaneira e que constitua, de facto, um espa<;:o de liber
dade de circula<;:ao de mercadorias, de pessoas, de servi<;:os e de capitais. 
Sejamos, no entanto, realistas. 0 mercado unico nao se consegue de um golpe, 
num passe de magica, num reveillon. 0 chamado «objective 1992» e funda
mentalmente uma bandeira, o emblema de um movimento que se encontra ja 
em marcha e que certamente se prolongara para alem desse ano. 1992 nao 
designa, em nossa opiniao, uma situa<;:ao - mas um processo. Um processo 
de integra9ao econ6mica e tambem polftica e social. 

Os ganhos esperados sao significativos: cerca de 210 000 mil hoes de ecus 
para o conjunto da Comunidade, a pre<;:os de 1988, segundo o Relat6rio 
Cecchini (1988). Desconhece-se, porem, como se irao repartir tais ganhos. 0 
processo nao e isento de riscos. E indispensavel assegurar que o refor<;:o nomi
nal da integra<;:ao nao tenha efeitos perversos, acentuando as assimetrias no 
interior do espa<;:o comunitario. 

0 «objective 1992» tem implica<;:6es consideraveis ao nfvel do investimento 
internacional. Tais implica<;:6es podem ser perspectivadas a tres nfveis: mun
dial, europeu e nacional/regional. No plano mundial, global, pretende-se facul
tar aos «campeoes europeus» (par oposi<;:ao aos «campeoes nacionais») uma 
base alargada de apoio na sua concorrencia com as multinacionais america
nas e nip6nicas. A escala europeia assistir-se-a, muito provavelmente, a um 
triplo movimento: acelera<;:ao do processo de reestrutura<;:ao e de racionaliza
<;:ao da produ<;:ao no interior da Europa e da onda de fusees e aquisi<;:6es; acres
cimo sensfvel dos investimentos de empresas nao europeias para se posicio
narem dentro daquilo que encaram como a «cidadela comunitaria», e 
europeiza<;:ao das pequenas e medias empresas dos varios pafses da Comuni-
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dade - designadamente das que nao actuem em enquadramentos «fragmen
tados» [Buiges e Jacquemin (1988)]- atraves quer de investimentos directos 
noutros Estados membros, quer de acordos de coopera<;:ao. 

As consequencias no plano nacional ou regional deverao ser tambem sig
nificativas: intensifica<;:ao da penetra<;:ao estrangeira (comunitaria e nao comu
nitaria) nas varias economias europeias e um movimento duplo, e aparente
mente contradit6rio, de intensifica<;:ao da concorrencia entre pafses (e, cada 
vez mais, entre regioes) na capta<;:ao de novas investimentos e de ondas peri6-
dicas de nacionalismo como reac<;:ao a inevitavel tomada de posi<;:ao estran
geira em alguns antigos «campeoes» ou <<imagens de marca» nacionais. 

Neste artigo procurar-se-ao identificar os efeitos que o horizonte 1992 
podera ter sabre a evolu<;:ao e as caracterfsticas do investimento estrangeiro 
em Portugal. Tais efeitos nao poderao ser avaliados apenas, nem sobretudo, 
atraves de uma abordagem quantitativa- requerendo tambem uma grelha qua
litativa de analise. Por outro lado, e indispensavel adoptar uma <<abordagem 
holfstica» [Hood e Young (1987}] que tenha em conta as rela<;:oes entre a evo
lu<;:ao e orienta<;:oes do investimento internacional, as caracterfsticas e as estru
turas de mercado das diferentes industrias, as estrategias empresariais, a inser<;ao 
das filiais portuguesas nessas estrategias e os efeitos sabre a economia nacional. 

0 campo de analise sera a industria transformadora e o comercio por 
grosso, na medida em que este se aplica, em larga medida, a produtos indus
triais. Embora reconhecendo a importancia crescente do sector de servi<;:os, 
pareceu-nos preferfvel, por razoes metodol6gicas e de rigor, circunscrever o 
ambito do trabalho. 

Para alem desta introdu<;:ao, o artigo compreende cinco partes. Na pri
meira avan<;:ar-se-a uma metodologia de analise, com uma tipologia das estra
tegias empresariais e das caracterfsticas das filiais - ferramenta basica para 
perspectivar as orienta<;:oes futuras do investimento estrangeiro em Portugal. 
A segunda sera dedicada a observa<;:ao das grandes tendencias da ey-olu<;:ao 
recente do investimento internacional. Um breve relance sabre as linhas de 
for<;:a do investimento estrangeiro em Portugal constituira a terceira parte; o 
seu comportamento no perfodo p6s-adesao sera, naturalmente, objecto de espe
cial destaque. 0 quarto capitulo incidira sabre as perspectivas de evolu<;:ao e 
as caracterfsticas que o investimento estrangeiro em Portugal podera assumir 
nos pr6ximos anos. Finalmente, serao sistematizadas as principais conclusoes 
obtidas e apresentadas algumas sugestoes sabre as polfticas a adoptar neste 
domfnio. 

2 - Quadro da analise: estrategias empresariais e caracteristicas da 
implantac;ao no exterior 

As decisoes de investimento internacional sao tomadas por empresas. Sao 
elas que, em fun<;:ao das suas estrategias de desenvolvimento e das oportuni
dades surgidas, optam pela internacionaliza<;:ao das suas actividades. As empre-
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sas, porem, nao actuam de forma totalmente independente e descomprome
tida. Os seus comportamentos sao condicionados pela hist6ria e pela cultura 
da empresa; como escreveu Bruce Kogut {1983), o investimento directo no 
estrangeiro e um processo sequencia!. Tais comportamentos sao igualmente 
i nfluenciados por facto res de caracter nacional (relatives aos pafses de ori
gem, mas tambem aos pafses de destine) e sectorial (estrutura da industria, 
barreiras a entrada, caracterfsticas dos produtos e do seu mercado, progresso 
tecnol6gico, etc.). 

Tendo em conta o objective do presente trabalho - prognosticar a evo-
1 w;ao e caracterfsticas do investimento estrangeiro em Portugal na perspec
tiva do mercado unico -, todos os vectores referidos sao importantes. 0 pro
cesso de integrac;:ao nao afecta de forma identica todas as actividades: indus
trias como a panificac;:ao ou o cimento serao bem me nos afectadas que a cons
truc;:ao electrica ou a informatica. Os seus efeitos sabre as empresas de par
ses terceiros, escassamente implantadas na Comunidade, sao diversos dos que 
incidem sabre as empresas sediadas nos Estados membros. 

De qualquer modo, cremos que as estrategias de internacionalizac;:ao segui
das pelas empresas deverao constituir o quadro basico de referencia. Com 
efeito, a analise da actuac;:ao das filiais ja estabelecidas ou a implantar em 
Portugal s6 ganha sentido quando perspectivada no contexte da estrategia dos 
respectivos grupos. A considerac;:ao desta e, por seu turno, indispensavel para 
tentar identificar alterac;:oes de comportamento em resposta as novas condi
c;oes criadas por uma maior integrac;:ao das economias europeias, tanto no 
plano global da Comunidade como ao nfvel regional. 

Um trabalho recente de Porter {1986) facultou-nos o referencial de par
tida para tipificar as estrategias empresariais. Segundo Porter, tais estrategias 
sao definidas em func;:ao de duas coordenadas: configurac;:ao geogratica e coor
denac;:ao das actividades. A primeira respeita a localizac;:ao das varias activi
dades da cadeia de valor da empresa. A segunda, a integrac;:ao e articulac;:ao, 
no seio da empresa, das actividades desenvolvidas em diferentes pafses. 

0 esquema de Porter e especialmente apropriado se o unico, ou o princi
pal objective, for a identificac;:ao de grandes estrategias multinacionais. Parece
-nos, todavia, insuficiente na perspectiva dos pafses receptores - onde impor
tara conhecer quais os «elos» da cadeia do valor que sao deslocalizados, 
designadamente no que tange a produc;:ao e a comercializac;:ao, e a flexibili
dade de resposta das filiais as condic;:oes locais. Tendo em conta a configura
c;:ao geografica das principais actividades (produc;:ao, comercializac;:ao, servic;:o, 
aprovisionamento e desenvolvimento tecnol6gico) e a intensidade da coorde
nac;:ao, podem ser identificados nove tipos basicos de estrategia empresarial 
e os seus «duplos» ao nfvel das caracterfsticas das filiais no exterior (ct. qua
dro 1). 
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QUA 

Estrategias empresariais e caracte 

Estrategia 

Domestica. Sede. 

Domestica com aprovisionamento inter- Sede . 
nacional. 

Comercializayao 

Sede ...... . 

Sede ..... . 

Exportadora . . . . . . . . . Sede . . . . . . . Dispersa. 
Domestica com produc;:ao deslocali- Dispersa (poucos Sede ... 

zada. pafses). 

Multidomestica . Dispersa .. Dispersa. 

Controle de recursos. . . . . . . . . . . Dispersa (variavel Dispersa . 
em func;:ao da 
concentrac;:ao 
dos recursos e 
dos custos de 
escala de trans-
formac;:ao). 

Multinacional integrada. Dispersa. Dispersa. 

Configura9iio geogra 

ServiQO 

Sede. 

Sede. 

Disperso. 
Sede ..... 

Disperso .... 

Disperso ... . ... 

Disperso. 

Global pura ......... . 
Global por produto ...... . 

Sede . Dispersa (mundial} Disperso (mundial} 
Concentrada (por Dispersa (mundial} Disperso (mundial} 

produto). 

Fonte: Elaborac;:ao propria, a partir de Porter (1986}, Doz (1986}, White e Poynter (1984) e 
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ORO I 

risticas da implantac;ao externa 

fica das actividades 

Desenvolvimento 
tecnol6gico 

Sede ... 

Sede. 

Sede. 
Sede. 

Sede (actividades 
adicionais nos 
principais mer
cados). 

Sede. 

Sede ...... . 

Aprovisionamento 

Sede .. 

Exterior .... 

Sede ....... . 
Sede .. 

Disperso ....... . 

Disperso. 

Sede/disperso ... 

Sede. Sede .. 
Disperso (par pro- Disperso. 

duto). 

Young, Hood e Hamill (1988). 

Coordena9ao 

Forte (a nfvel na
cional). 

Fraca ... 

Tipo de implanta9ao externa 

lnexistencia de implantac;:ao propria. 
Possfvel utilizac;:ao de formas contra
tuais de explorac;:ao de intangfveis 
(licenc;:as, franchising, ... ). 

Contratos a Iongo prazo (recursos). 
Subcontratac;:ao (produtos estandardi

zados). 
Fraca . . . . . . . Filial comercial 1. 

Forte (a produc;:ao Plataforma de transformac;:ao directa. 
no exterior res
tringe-se as ope
rac;:oes trabalho
-intensivas e e 
objecto de es
treito controle 
pela sede). 

Fraca (com excep- Filial replica. 
c;:ao de algumas 
areas estrate-
gicas). 

Forte ......... . 

Forte (a especiali
zac;:ao das filiais 
pode fazer-se em 
func;:ao de produ
tos e ou de pro
cesses). 

Forte. 
Forte. 

Filial explorac;:ao recursos. 

Filial produtiva racionalizada (plata
forma de transformac;:ao indirecta). 

Filial comercial 11. 

Especialista de produto. 
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Desses nove tipos, dois (estrategia domestica e estrategia domestica com 
aprovisionamento internacional) nao implicam investimento directo no exterior, 
pelo que nao serao objecto de estudo. As principais caracterfsticas das implan
tac;oes externas correspondentes as restantes estrategias sao brevemente des
critas a seguir: 

1) Filial comercial (1) (estrategia exportadora) (2)- estabelecimento 
destinado a comercializar os produtos fabricados pela casa-mae; 

2) Plataforma de transformaqao directa (domestica com produc;ao 
deslocalizada)- filial com reduzida autonomia, instalada em paf
ses de baixos salaries com o objective de proceder a operac;oes 
trabalho-intensivas, sendo as materias-primas e produtos interme
dios importados da casa-mae (quase sempre em regime de drau
baque ou de aperfeic;oamento activo), para a qual se dirigem tam
bam os produtos acabados. Grande numero de investimentos 
estrangeiros no vestuario, no calr;:ado e em alguns produtos elec
tricos e electr6nicos integram-se neste tipo de estrategia; 

3) Filial replica (estrategia multidomestica) (3)- a filial produz, para 
o mercado interno do pafs de instalac;ao (ou eventualmente para 
um mercado regional a ele adjacente), parte da gama de produ
tos fabricados pela casa-mae e ou produtos similares, adaptados 
as condir;:oes do mercado local. Sao numerosos os exemplos deste 
tipo de filiais em Portugal, nomeadamente nas industrias alimentar, 
qufmica, farmaceutica, pneus e maquinaria electrica e nao electrica; 

4) Filial de exploraqao de recursos (estrategia de controle de recur
sos) (4) - a implantac;ao no exterior visa o aproveitamento, e 
eventual transformar;:ao, dos recursos naturais locais. A coorde
nac;ao das actividades sera, em princfpio, elevada, especialmente 
quando os recursos sao objecto de posterior transformar;:ao por 
outras empresas do grupo. Pode haver, todavia, nfveis reeluzidos 
de coordenar;:ao, mormente quando a filial fabrica ela propria o 
produto final e o comercializa internacionalmente. Os investimen
tos estrangeiros na industria extractiva, na agro-alimentar (vinho 
e tomate), na madeira e no papel correspondem em grande parte 
a este tipo de filiais; 

5) Filial produtiva racionalizada ou integrada (estrategia de integra
r;:ao multinacional) (5)- a filial encontra-se especializada numa 

( 1) Corresponde a filial marketing satellite na terminologia de White e Poynter (1984). 
(2) As estrategias de grupo correspondentes aos tipos de filial sao indicadas entre paren

teses. 
(3) Os termos «filial replica» e «estrategia multidomestica» foram tomados dos trabalhos de 

White e Poynter e de Porter, respectivamente. 
(4) Corresponds a estrategia de aprovisionamento na terminologia de J. Savary (1981). 
(5) Os termos correspondem, respectivamente, a «racionalized manufacturer» [White e Poyn

ter (1984)] e a «multinational integration» [Doz (1986)]. 

290 



determinada fase do processo produtivo, fabricando um conjunto 
especffico de produtos intermedios ou de componentes, a incor
porar em produtos finais noutras empresas do grupo (especializa-
9ao par processo), ou fabrica uma gama restrita de produtos, des
tinados a um mercado transnacional ou mundial, cuja 
comercializa9ao e objecto de coordena9ao central (especializa9ao 
par produto). 0 grau de autonomia da filial e, em regra, escasso. 
A maioria dos fluxos comerciais efectua-se intrafirma, sendo o pro
cesso de tomada de decisao centralizado, nomeadamente no que 
se refere ao desenvolvimento tecnol6gico. A vida (e a morte) das 
filiais encontra-se largamente dependente de decisoes ex6genas, 
tomadas pela casa-mae. 

Entre varios exemplos que poderiam ser citados, incluem-se 
neste grupo varios investimentos estrangeiros realizados desde os 
anos 60 na industria electr6nica, na electromecanica e no auto
m6vel; 

6} Especialista de produto (6} (estragegia global par produtos) - a 
filial e responsavel pelo desenvolvimento, fabrico e comercializa-
9ao de um produto especffico (ou de uma gama limitada de pro
dutos) destinado ao mercado mundial. Corresponde a atribui9ao 
a filial de uma responsabilidade mundial par produto (world pro
duct mandate). Nao existem em Portugal casas paradigmaticos 
deste tipo de implanta9ao: as filiais portuguesas s6 em casas 
excepcionais sao responsaveis pela concep9ao e desenvolvimento 
tecnol6gico dos produtos fabricados; 

7) Filial comercial 11 (estrategia global pura) - a filial comercializa 
produtos de desenho e caracterfsticas estandardizadas, sensivel
mente identicos em todo o mundo, e encontra-se estreitamente 
inserida na rede mundial de subsidiarias do grupo. 

A aplica9ao pratica desta tipologia tera que ser efectuada com algumas 
cautelas. Na verdade, pela sua propria natureza, os tipos definidos sao alga 
esquematicos e redutores. Sintetizam os aspectos basicos, mas nao permitem 
integrar plenamente a diversidade do real. Par exemplo, ha diversas empre
sas que actuam simultaneamente como filiais replica e como filiais produtivas 
racionalizadas. A solu9ao para a sua abordagem sera a considera9ao da acti
vidade principal desenvolvida. No entanto, a tipologia parece-nos constituir uma 
«grelha de leitura» bastante util para a compreensao e analise do investimento 
estrangeiro em Portugal. 

Os impactes esperados dos varios tipos de filiais sabre a estrutura pro
dutiva e o desenvolvimento econ6mico e social dos pafses receptores sao obvia
mente diferentes. Tais impactes podem ser avaliados a diferentes nfveis: comer-

(6) 0 termo e retirado de White e Poynter (1984). 
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cio externo, poder e estrutura de mercado, transferencia directa de tecnolo
gia, criac;:ao e qualificac;:ao do emprego, incidencia sabre a especializac;:ao pro
dutiva, efeitos ambientais e sabre o centrale de recursos, articulac;:ao com o 
tecido produtivo interne e efeitos dinamicos sabre a capacidade empresarial 
e tecnol6gica nacional. Nao e este o momenta oportuno para proceder a tal 
avaliac;:ao. Havera, no entanto, possibilidade de, aquando da analise das ten
dencias futuras do investimento estrangeiro em Portugal, chamar a atenc;:ao 
para os aspectos positives e os riscos envolvidos pelos diversos tipos de inves
timento referidos. lmportara, todavia, sublinhar desde ja que as caracterfsti
cas, o comportamento e a dinamica do investimento estrangeiro nao dependem 
apenas das estrategias multinacionais. As autoridades nacionais e os grupos 
empresariais portugueses tem tambem um papel importante a desempenhar. 

3- Tendencias recentes do investimento internacional 

Perspectivar a evoluc;:ao futura do investimento estrangeiro em Portugal 
requer o conhecimento das grandes tendencias do investimento internacional. 
A mundializac;:ao das relac;:oes econ6micas e a necessidade de conferir as 
empresas europeias uma base de apoio mais s61ida para enfrentarem a con
correncia das suas congeneres americanas e japonesas estiveram entre as 
principais razoes do movimento visando a concretizac;:ao do mercado interne 
europeu. Alem disso, este movimento vai determinar uma inserc;:ao acrescida 
de Portugal na economia mundial e no processo de divisao internacional (e 
intra-europeia) do trabalho. 

Os anos 80 sao caracterizados por um conjunto de desenvolvimentos inter
-relacionados que tem influenciado (e continuarao, muito provavelmente, a 
influenciar) os padroes e a orientac;:ao dos fluxes de investimento internacional. 

De entre eles ressaltam os seguintes: 

- globalizac;:ao das estrategias empresariais; 
- intensificac;:ao de alianc;:as estrategicas e de acordos de coopera-

c;:ao entre empresas; 
- reforc;:o da concentrac;:ao empresarial, em resultado de um acen

tuado movimento de fusoes e aquisic;:oes; 
- peso crescente dos «factores complexes de competitividade>>, 

designadamente dos inerentes a capacidade tecnol6gica, nas deci
soes de investimento (1). 

0 desenvolvimento das relac;:oes econ6micas internacionais, a crescente 
uniformizac;:ao dos gostos e das aspirac;:oes, o progresso dos sistemas de comu
nicac;:ao, tem conduzido as grandes empresas a adoptar estrategias globais. 

(7) Poder-se-ia ainda assinalar a forte internacionaliza<;:ao do sector dos servi<;:os, associada 
ar progresso nos sistemas de transportes, de comunica<;:oes e de tratamento da informa<;:ao e 
a propria globaliza<;:ao da economia internacional. 
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Nos principais pafses industrializados [na Trfade, segundo a expressao de 
Ohmae (1985)] os produtos sao hoje lan9ados simultaneamente. A concep9ao 
do produto e as campanhas de publicidade para o seu lan9amento sao efec
tuadas na perspectiva do mercado global - Estados Unidos da America, Europa 
e Japao. A produ9ao a escala mundial e a coordena9ao central das activida
des permitem igualmente refor9ar a vantagem competitiva das empresas. Nes
tas condi96es, a estrategia da grandes empresas e cada vez menos definida 
numa 6ptica estrita de mercados nacionais, sendo antes ditada por considera-
96es de Indole global (quota de mercado mundial, poder de mercado, cross
-subsidization entre os varios mercados/produtos, estrutura mundial das ven
das, etc.). Este comportamento nao significa, porem, o abandono completo dos 
regionalismos nem exclui a preocupa9ao de diferenciar ou de adoptar os pro
dutos para responder a necessidades locais especfficas (como sucede na indus
tria de telecomunica96es, por exemplo). 

A pressao da concorrencia a escala mundial (e, em menor grau, regional) 
tem vindo a originar uma onda de fusoes e aquisi96es. As fusoes tem tido Iugar 
fundamentalmente entre empresas nao dominantes e supostamente comple
mentares. Sao efectuadas com o objectivo de obter sinergias e de atingir uma 
massa crftica minima susceptfvel de conferir vantagens competitivas e de desa
fiar, pelo menos em certas areas, o domfnio dos lfderes - respondendo a um 
enquadramento onde a concorrencia oligopolfstica se agudiza. lmporta notar, 
todavia, que o resultado da maioria das fusoes parece ter ficado aquem das 
expectativas. 

0 movimento de aquisi96es tem penetrado todos os sectores econ6mi
cos, desde as industrias de alta tecnologia as tradicionais, passando pelos ser
vi9os. As razoes das opera96es sao diversas. Em certos casas sao basica
mente de caracter financeiro. Noutros, sao estrategicas: a) elimina9ao da 
concorrencia e obten9ao de maiores quotas de mercado; b) penetra9ao ou 
refor9o da presen9a em mercados insuficientemente conhecidos e com carac
terfsticas especfficas, e ou c) acesso a vantagens intangfveis das empresas 
adquiridas (conhecimentos tecnol6gicos, marcas, etc.). 

A globaliza9ao e a tecnologia tem constitufdo as duas principais determi
nantes do ascenso da coopera9ao entre empresas. A coopera9ao tem assu
mido as mais diversas formas, desde a coopera9ao em investiga9ao e desen
volvimento, a investiga9ao sob contrato e as licen9as cruzadas ate acordos 
de produ9ao ou de comercializa9ao, por vezes envolvendo participa96es cru
zadas no capital (B). As motiva96es para cooperar podem agrupar-se em torno 
de cinco grandes eixos: a) partilha de custos (a coopera9ao permite diluir custos 
sem comprometer as possibilidades de desenvolvimento futuro, podendo os 
meios libertados ser utilizados para ganhar vantagens competitivas a jusante); 
b) redu9ao de riscos e estabelecimento de barreiras a entrada de novas con-

(B) Pode encontrar-se uma tipologia dos acordos de coopera<;:ao entre empresas em Fran
<;:ois Chesnais (1988). 

293 



correntes (a cooperac;:ao pode ser usada como instrumento de reduc;:ao da incer
teza associada as mutuac;:oes tecnol6gicas e contribuir para a formac;:ao de 
oligop61ios tecnol6gicos; em particular, a definic;:ao comum de normas e espe
cificac;:oes conduz a estabilizac;:ao das regras do jogo em proveito das empre
sas participantes); c) alargamento do espectro de desenvolvimento empresa
rial futuro; d) aproveitamento de sinergias e complementaridades, tanto entre 
empresas concorrentes como entre unidades situadas em nfveis diferentes da 
cadeia produtiva, e e) expansao dos mercados e globalizac;:ao da actividade 
(a necessidade de afirmac;:ao das empresas no mercado mundial leva a for
mas de cooperac;:ao tecnologia/mercado que permitem as empresas interve
nientes alargar a sua area de intervenc;:ao; daf a proliferac;:ao de acordos entre 
empresas de continentes diferentes) (9). 

A importancia crescente da tecnologia nas estrategias empresariais e 
nomeadamente a busca de descontinuidades tecnol6gicas susceptfveis de pro
porcionar situac;:oes de lideranc;:a, conjugada com o caracter multipolar da gera
c;:ao mundial de tecnologia nos dias de hoje (por oposic;:ao a monopolarizac;:ao 
dos anos 50-60), tem originado um aumento dos investimentos induzidos pela 
tecnologia. Muitas empresas tem instalado filiais nas regioes onde e maior a 
dinamica de inovac;:ao, com o objectivo de acompanhar e assimilar os mais 
recentes desenvolvimentos tecnol6gicos; refira-se, a titulo de exemplo, a atrac
c;:ao exercida pelo Silicon Valley. A expansao dos investimentos intra-industria 
nao pode deixar de ser tambem associada a concorrencia oligopolfstica de base 
tecnol6gica. 

Par outro lado, a introduc;:ao da rob6tica e de sistemas computorizados 
de fabrico, intensificando as exigencias em trabalho qualificado, veio reduzir 
substancialmente o peso dos custos do trabalho directo na «cadeia do valor» 
das empresas. Segundo Ohmae (1985), aquele peso passou, em algumas acti
vidades industriais, de nfveis da ordem dos 25 % dos custos de produc;:ao para 
me nos de 1 0 %. Alem disso, o caracter inovador da robotizac;:ao torn a mais 
vantajosa a sua instalac;:ao em unidades localizadas nos pafses mais avanc;:a
dos na concepc;:ao de sistemas de hardware e de software, de forma a benefi
ciar das sinergias entre investigac;:ao e aplicac;:ao produtiva e a solucionar rapi
damente eventuais problemas surgidos na fase de arranque dos novos sistemas. 

E certo que, em contrapartida, continua a haver segmentos produtivos 
onde a viabilidade da automac;:ao permanece limitada (cablagens, industrias de 
costura) e que os progressos no processamento de dados e nas telecomuni
cac;:oes tornam mais facil a coordenac;:ao das unidades fabris localizadas no 
estrangeiro. Considerando a influencia dos varios factores parece indiscutfvel, 
todavia, que os avanc;:os tecnol6gicos abrem novas possibilidades para o retorno 
aos pafses industrializados de actividades deslocalizadas para a periferia com 
vista a aproveitar os diferenciais de salarios. 

(9) Procederemos a uma abordagem mais desenvolvida do lema num trabalho que temos 
em vias de conclusao [Simoes (1989)]. 
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Os desenvolvimentos que acabamos de referir nao podem deixar de ser 
tidos em conta na nossa tentativa de prever os efeitos da concretizac;:ao do 
mercado unico europeu sabre o investimento estrangeiro em Portugal. Por 
outras palavras, a nossa analise tera de conjugar a integrac;:ao econ6mica regio
nal com a integrac;:ao empresarial, de forma a identificar as consequencias 
esperadas para Portugal - consabidamente um pais periferico, com uma infra
-estrutura ffsica e humana mais debil, sem grupos empresariais de dimensao 
europeia e com um tecido produtivo excessivamente especializado em indus
trias tradicionais com insuficiente valor acrescentado. 

Antes de perscrutar o futuro, importara todavia observar - ainda que de 
relance - as principais linhas de evoluc;:ao do investimento estrangeiro em Por
tugal no passado. 

4 - Evoluc;ao do investimento estrangeiro em Portugal 

4.1 - Perspectiva hist6rica 

0 comportamento do investimento estrangeiro em Portugal tem variado 
ao Iongo do tempo, em func;:ao de factores de natureza interna e externa. Entre 
os primeiros destacam-se o enquadramento econ6mico nacional e as polfticas 
e atitudes adoptadas pelas autoridades portuguesas face ao comercio e aos 
movimentos internacionais de capitais. Quanta aos segundos, ressaltam as ten
dencias e os padroes do investimento internacional. 

No periodo que medeou entre o termo da Segunda Guerra Mundial e a 
adesao de Portugal as Comunidades Europeias e possivel identificar quatro 
grandes fases na entrada de capitais estrangeiros em Portugal: 

1) Nacionalismo, abrangendo grosso modo os a nos 40 e 50; 
2) Abertura ao exterior, caracterizada por uma certa liberalizac;:ao da 

politica econ6mica, em resultado da exaustao dos modelos de 
desenvolvimento adoptados na decada de 50, na qual a experien
cia EFTA assumiu papel destacado; 

3) P6s-Abril, periodo marcado pelas mudanc;:as verificadas em Por
tugal nos dominios politico e econ6mico e pela crise econ6mica 
internacional, e 

4) Anos 80, onde avultam, no plano interno, a recuperac;:ao de um 
clima favoravel ao investimento estrangeiro e a preparac;:ao da ade
sao as Comunidades. 

No quadro 11 apresentam-se, de forma sintetica, os principais parametros 
do enquadramento nacional e internacional e as facetas mais relevantes do 
influxo de investimento estrangeiro: dimensao dos fluxos, tipos de filiais esta
belecidas, orientac;:ao de mercado e objectivos de instalac;:ao em Portugal C0

). 

(1°) Uma abordagem mais detalhada da evolu<;:ao hist6rica do investimento estrangeiro e 
efectuada em Simoes (1985) e em Fernandes e Simoes (1988). 
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Periodo 

Nacionalismo .. 

Abertura ao exterior 
(1960-1974). 

P6s-Ab ri I (197 4-
-1979). 

Anos 80 (1980-
-1985). 

Enquadramento nacional 

Escassa abertura ao exterior. Lei de 
Nacionalizavii.o dos Capitais (1943). 
Condicionamento industrial. 

CriaQii.O da EFTA: abertura, ainda li
mitada em certos aspectos, a libe
ralizavii.o das trocas comerciais. 
Liberalizavii.o da entrada de inves
timento estrangeiro (Decreta-Lei 
n. 0 46 312, de 1965). Abrandamento 
do condicionamento industrial. Acor
dos comerciais com a CEE e a 
CECA (1972). 

Fase 1: democratizavii.o polftica. lnsta
bilidade polftico-social. Nacionaliza
Q5es. Desconfianva face ao inves
timento estrangeiro. 

Fase 11: consolidavii.o da democracia. 
OpQii.O europeia. Abertura progres
siva da economia. Definivii.o das 
«regras do jogo» para atrair/contro
lar o investimento estrangeiro: 
C6digo de lnvestimento Estrangeiro 
de 1977. 

Liberalizavii.o progressiva da econo
mia. Abertura ao investimento 
estrangeiro. Perfodo pre-adesao as 
Comunidades. 

Fonte: Simoes (1985) e Fernandes e Simoes (1988). 
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QUA 

Evoluc;;iio das caracteristicas 

lnvestimento internacional 

Forte crescimento no p6s-Guerra. Domi
nancia dos Estados Unidos como ori
gem de investimento. lnvestimentos 
visando prioritariamente o abasteci
mento dos mercados locais. Significa
tive investimento americana na 
Europa, sobretudo nos anos 60, em 
consequencia da constituivii.o da CEE. 

lntensificaQii.O da internacionalizavii.o das 
empresas e das economias. Zenite da 
lideranva americana como fonte de 
investimento. Emergencia de novas 
pafses investidores (sobretudo a Repu
blica Federal da Alemanha e Japao). 
Deslocalizavii.o de produvao para par
ses de baixos salaries. lnfcio do pro
cesso de racionalizavii.o da produvii.o 
(designadamente a escala europeia). 
Crise econ6mica: crise do petr61eo, 
crise monetaria dos Estados Unidos 
da America. 

Crise do investimento internacional. 
Desaceleravii.o significativa do ritmo 
do crescimento. Confronto Estados
-multinacionais. Desinvestimentos 
(reduvii.o de risco ou racionalizaQii.o). 
ReconciliaQii.O progressiva ap6s 1978. 
Novas formas de investimento. 
Reforvo dos novas pafses investidores. 
Emergencia das multinacionais do Ter
ceiro Mundo. lnicio do investimento 
nos Estados Unidos da America. 
lnvestimentos cruzados. 

Crescimento relativamente fraco. Redu
Qii.O dos investimentos m6veis interna
cionalmente, com o consequente 
acentuar da concorrencia interpaises 
para a captaQii.O de investimentos. 
lmportancia crescente da tecnologia 
na formulavii.o de estrategias de inves
timento. lntensifica({ii.O do investi
mento estrangeiro nos Estados Unidos 
da America. lnternacionalizavii.o das 
empresas japonesas. Desenvolvimento 
dos investimentos cruzados. Maior 
concentravii.o dos investimentos nos 
pafses da Triade. Oligopoliza({ii.o cres
cente dos mercados. Fusoes e aqui
sivoes. Cooperavii.o crescente entre 
empresas. 



ORO II 

do investimento estrangeiro em Portugal 

lnvestimento estrangeiro em Portugal 

Dimensao 

Reduzida 

Elevado cresci
mento (media 
anual de 20% 
entre 1964 e 
1974). 

Acentuada quebra 
no nfvel de in
vestimento (ape
nas em 1979 
foram ultrapas
sados os valores 
de investimento 
estrangeiro de 
1974). 

Desinvestimentos. 

Crescimento bas
tante forte (me
dia anual supe
rior a 40 %). 

Tipo 
de 

implantaQao 

1) Filial comercial. 
2) Filial satelite 

(novas implanta
<;6es). 

Plataforma de 
transforma<;ao 
directa. 

Filial produtiva ra
cionalizada. 

1) Filial comercial. 
2) Filial replica. 

Aquisi<;oes. 

1) Filial produtiva 
racionalizada. 

2) Plataforma de 
transforma<;ao 
directa. 

3) Filial de explo
ra<;ao de recur
sos. 

Mercado 

lnterno. 

Externo (Es
candinavia, 
Republica 
Federal da 
Alemanha). 

Externo (Reina 
Unido, Re
publica Fe
deral da 
Alemanha). 

lnterno. 
I nterno/exter

no. 

Externo. 

Objective 

1) Apoio as impor
ta<;oes. 

2) Substitui<;ao de 
importa<;oes. 

Aproveitamento 
dos baixos cus
tos salariais. 

1) Apoio a pene
tra<;ao do mer
cado. 

2) Substitui<;ao de 
importa<;oes. 

1) e 2) Aproveita
mento dos bai
xos custos sala
riais e de incen
tives ao investi
mento. 

3) Explora<;ao de 
recu rsos natu
rais (mineiros e 
florestais). 

Observa96es 

Alguns investimentos 
de explora<;ao de 
recursos, orientados 
para o mercado 
externo. 

Continua<;ao de inves
timentos visando o 
mercado interno 
(sobretudo nos anos 
60). Alguns investi
mentos da explora
<;ao de recursos 
(tomate, papel). 

Padrao de investi
mento algo indefi
nido. 
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Na perspectiva do presente trabalho, a analise daquele quadro permite 
destacar os seguintes aspectos: 

- a dimensao e as caracterfsticas do investimento estrangeiro tem 
sido bastente influenciadas pelo grau de abertura de Portugal ao 
comercio e aos fluxos internacionais de capitais: em perfodos de 
liberalizac;:ao e maior o nfvel de entrada de investimento estran
geiro e assumem relevo significative as filiais orientadas para as 
mercados externos; 

-a experiencia de comercio livre no interior da EFTA determinou 
um substancial afluxo de investimento estrangeiro em activida
des intensivas em mao-de-obra, frequentemente sem grandes exi
gencias de qualificac;:ao, visando a exportac;:ao. Foram atrafdos 
investimentos oriundos quer de outros pafses membros (estabe
lecimento de plataformas de transformac;:ao directa par empre
sas de vestuario da Suecia e da Finlandia) quer de pafses ter
ceiros (investimentos provenientes dos Estados Unidos da 
America e dos pafses fundadores da CEE, orientados para o mer
cado britanico); 

- o acordo de 1972 com a CEE, conquanto a identificac;:ao exacta 
dos seus efeitos suscite dificuldades devido aos acontecimentos 
verificados em 197 4-1975, tera tido repercussoes positivas sabre 
o influxo de investimento em tres perspectivas: instalac;:ao de 
novas unidades tipo plataforma de transformac;:ao directa e filiais 
produtivas racionalizadas, par empresas comunitarias (sobretudo 
alemas); desenvolvimento da actividade exportadora de empre
sas cujo estabelecimento em Portugal visava apenas o abaste
cimento do mercado interne, e atenuac;:ao do movimento de 
desinvestimentos decorrente da adesao do Reina Unido e da ins
tabilidade polftico-econ6mica interna; 

- o investimento estrangeiro na primeira metade dos anos 80 
retomou, em certa medida, o padrao prevalecente nos finais da 
decada de 60-princfpios de 70: actividades exportadoras, trabalho
-intensivas. Ha, no entanto, uma «substituic;:ao» da industria elec
tr6nica pela autom6vel nas novas filiais de produc;:ao racionali
zada - a qual nao tera sido alheio o chamado «projecto Renault». 
Surgem, par outro lado, novas investimentos de grande dimen
sao na area dos recursos naturais: pirites (SOMINCOR) e pasta 
para papel (SOPORCEL). 

Trac;:ado o pano de fundo da evoluc;:ao hist6rica do investimento estran
geiro, vejamos com mais pormenor as grandes linhas de forc;:a ap6s a ada
sao de Portugal as Comunidades. 
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4.2 - 0 periodo pos·adesio: perspectiva geral 

0 padrao do investimento estrangeiro no perfodo 1986-1988 pode 
caracterizar-se, em termos genericos, da seguinte forma: 

1) Forte crescimento dos valores g/obais de investimento em 1987 
e 1988, ap6s um declfnio em 1986, o qual pode ser atribufdo a 
expectativa dos investidores relativamente a publica9ao da nova 
legisla9ao sabre investimento estrangeiro e, sobretudo, ao com· 
portamento da economia portuguesa face ao novo enquadramento; 

i1) lntensificac;ao das aquisic;oes como forma de implantac;ao em Por
tugal (quase um quarto do total), embora mais de metade do 
influxo de investimento tenha continuado a ser assegurado por 
opera96es de aumento de capital de empresas com participa<;:ao 
estrangeira ja instaladas; 

ii1) Reforc;o da importancia da GEE como origem do investimento (dais 
ter<;:os do total), a par de uma descida da quota dos Estados Uni· 
dos, embora se admita que 1988 possa ter marcado o infcio da 
inversao deste movimento; o Reina Unido e a Espanha foram os 
pafses cuja parcela mais se elevou face a primeira metade da 
decada C1

); 

iv) Dominancia dos servic;os como destino do investimento -
particularmente dos sectores imobiliario e turfstico (cuja parcela 
no investimento total passou de nfveis da ordem dos 10% em 
1980·1985 para cerca de 25% no perfodo em analise) e finan· 
ceiro (que atraiu quase um quinto do total); 

v) Baixo peso do investimento na industria transformadora, o qual 
em nenhum dos anos p6s-adesao excedeu um ter9o do total -
confirmando e refor9ando uma tendencia iniciada por volta de 
1982; 

v1) As industrias de produtos meta/icos, maquinaria, electr6nica e 
material de transporte concentraram 25 % do investimento na 
industria transformadora, embora tenham perdido importancia face 
a primeira metade da decada; os subsectores onde o acrescimo 
do investimento foi mais extenso foram os minerais nao metali· 
cos, a madeira e corti<;:a e os texteis e vestuario - industrias tra· 
dicionais onde Portugal dispoe de recursos naturais ou humanos. 

C1) Convira, todavia, notar que o peso relative destes dois paises se encontra empolado. 
No caso de Espanha, devido a realiza<;:ao de diversos investimentos de empresas multinacionais 
- sobretudo francesas - atraves das suas afiliadas espanholas (facto que nao pode deixar de 
ser encarado com a\guma apreensao). Quanto ao Reino Unido, em consequencia da frequente 
utiliza<;:ao, em especial no sector turistico e imobi\iario, das \\has do Canal e de Gibraltar como 
bases de investimento, por empresas holding e de gestao de bens cuja sede de decisao nao se 
\ocaliza, em diversos casos, na Gra-Bretanha. 
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4.3 - 0 periodo pos-adesio: tipologia e objectivos dos investimentos 

0 quadro de analise esboc;:ado no capitulo 2 vai ser utilizado para tentar 
identificar as estrategias e os objectives subjacentes aos investimentos reali
zados em Portugal nos ultimos tres anos tanto na industria transformadora 
como no comercio por grosse. 

Para isso procedemos a um estudo detalhado dos 80 projectos (64 indus
triais e 16 comerciais), cujo valor atingiu pelo menos 200 000 contos (12). 

Estes projectos, correspondendo a menos de 5% do numero total reportado 
pelo Institute de lnvestimento Estrangeiro no trienio, representaram cerca de 
60% do montante global de investimento nos dois sectores considerados C3). 

E certo que os valores do investimento estrangeiro nem sempre sao o 
melhor indicador da relevancia efectiva do projecto. E verdade tambem que 
o limiar considerado tera conduzido a uma sub-representac;:ao de actividades 
onde as exigencias em capital fixo sao mais reduzidas (como o vestuario e 
calc;:ado e o comercio por grosse). Todavia, a amostra seleccionada cobre mais 
de 70% do valor do investimento em todos os sectores da industria transfer
madera, com excepc;:ao da industria alimentar, dos texteis e vestuario e das 
transformadoras diversas. Estamos, por isso, convictos de que ela permite obter 
uma perspectiva interessante sobre as principais orientac;:oes do investimento 
estrangeiro em Portugal no passado recente. 

Os valores de investimento por tipo de implantac;:ao e por industria C4
) 

estao explicitados no quadro 111. 

Industria alimentar .... 
Textil e vestuario . 
Madeira e cortic;:a 
Papel. 
Qufmica .. 
Minerais nao metalicos .. 
Metalurgia de base . 
Maquinaria, material de transporte e electr6nica 
Transformadoras diversas . 

Total. 

QUA 

Principais investimentos 

Filial comercial 1 

475 

200 

230 
338 

1 309 

Filial comercial 11 

1 453 

650 

1 130 

. ....... 1------+-------1 
2 552 3 233 

(1 2) A analise foi efectuada com base nas Estatfsticas Mensais de lnvestimento Estrangeiro 
divulgadas pelo Institute de lnvestimento Estrangeiro e recorrendo a informac;:oes adicionais obti
das em diversas fontes. 

(1 3) A representatividade e exactamente de 69% para a industria transformadora e de 28% 
para o comercio por grosse. 

(1 4) Os valores dos investimentos no comercio por grosse foram atribufdos aos sectores 
industriais de origem dos produtos transaccionados, tendo a classificac;:ao por tipo de filial comer
cia! sido efectuada em func;:ao da estrategia geral seguida pela empresa/grupo investidor. 
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A sua analise, conjugada com elementos sabre o tipo de operac;:ao (novas 
empresas, aquisic;:oes ou aumentos de capital) e as estrategias subjacentes 
ao investimento, permite ressaltar as seguintes conclusoes: 

ORO Ill 

a) 0 valor dos investimentos orientados para o mercado inferno exce
deu o dos projectos visando a exporta9ao. 

Esta constatac;:ao e algo inesperada face ao raciocfnio domi
nante sugerindo que a integrac;:ao europeia deveria conduzir a um 
predomfnio dos investimentos estrangeiros export-oriented; 

b) As filiais replica concentraram mais de 40% do numero de ope
ra96es e do valor do investimento. 

0 investimento nas filiais replica foi particularmente acen
tuado nas industrias qufmica e de minerais nao metalicos - dais 
sectores onde, alias, o investimento estrangeiro se tem orientado 
tradicionalmente para o mercado interne. Cerca de tres quartos 
dos capitais investidos respeitaram a criac;:ao de novas empresas 
e a operac;:oes de aquisic;:ao. Boa parte delas, no entanto, foi efec
tuada por erppresas au grupos ja instalados no Pais. Este movi
mento traduz indubitavelmente uma preocupac;:ao de conquistar ou 
consolidar posic;:oes num mercado que, embora pequeno, tem forte 
potencial de crescimento. A perspectiva do mercado unico tera 
estado presente a dais tftulos: par um lado, a «ocupac;:ao» do mer-

no periodo 1986-1988 

Filial replica 

3 259 
-

-
200 

9 377 
7 018 

-

3158 
-

23 012 

Filial de explora9ao Filial produtiva Plataforma 
de Outras Total de recursos racionalizada transtorma9ao directa 

1 656 - - - 6 843 
- 1 091 900 - 1 991 

2 995 - - - 3195 
3 217 - - - 3 417 

- 968 - 246 11 471 
2 971 - - - 10 327 

- 870 - - 870 
- 8 958 - - 14 555 
- 600 - - 600 

10 839 12 487 900 246 53 269 

cado, reforc;:ando a presenc;:a, a imagem e os circuitos de distri
buic;:ao, torna mais diffcil a penetrac;:ao das importac;:oes de produ
tos concorrentes; por outro, uma eventual boa performance das 
filiais em causa podera conduzir, a prazo, a sua transformac;:ao 
em filiais produtivas racionalizadas, especializadas em certas 
gamas de produtos para o mercado iberica au europeu. A debili-
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dade financeira e tecnica das empresas portuguesas tera contri
bufdo igualmente para a onda de aquisi<;:oes: algumas empresas 
encontravam-se falidas, embora mantivessem uma boa imagem no 
mercado. 

Em sfntese, o investimento nas filiais replica processou-se 
segundo tres eixos estrategicos principais: 

- refor<;:o das quotas de mercado e ou amplia<;:ao da gama 
de produtos de empresas ja instaladas, atraves, sobretudo, 
de ac<;:oes de crescimento externo (vidro, cafes, produtos 
electricos, medicamentos); 

- penetra<;:ao no mercado portugues por empresas europeias 
(alimenta<;:ao, gases liquefeitos) ou de pafses terceiros 
(papel, electromecanica); 

- integra<;:ao de parceiros contratuais no espa<;:o interno dos 
grupos, atraves da tomada de posi<;:ao ou da aquisi<;ao 
total de antigos representantes ou licenciados (lubrifican
tes, medicamentos, metalomecanica); 

c) lnvestimento relativamente reduzido nas filiais comerciais C5). 

A maioria dos investimentos nestas filiais efectuou-se atra
ves de aumentos de capital ou de aquisi<;:oes. Estas foram de dois 
tipos: integra<;:ao de parceiros contratuais no espa<;:o interno dos 
grupos (de que o caso mais flagrante foi a compra de um grande 
distribuidor nacional de bebidas) e aquisi<;:ao de pequenas empre
sas, possivelmente para beneficiar do conhecimento do mercado. 
lnvestimentos significativos (i. e., iguais ou superiores a 200 000 
cantos) em novas filiais comerciais apenas se registaram na dis
tribui<;:ao de produtos alimentares. 

Deve referir-se, ainda que fora da amostra analisada, o ele
vado numero de filiais comerciais de origem espanhola. Este facto 
traduz claramente uma estrategia de penetra<;:ao de mercado, em 
consequencia da liberaliza<;:ao do comercio, mantendo a base pro
dutiva em Espanha; 

d) Manutenc;ao do padrao M.sico das filiais produtivas racionalizadas. 
Aproximadamente um quarto dos capitais foram investidos em 

filiais produtivas racionalizadas. Todavia, as motiva<;:oes dos novos 
investimentos permaneceram fundamentalmente as mesmas do 
passado: aproveitamento dos diferenciais de salarios, concentrando 
em Portugal actividades ou segmentos produtivos intensives em tra
balho e nao muito exigentes em qualifica<;:ao (vestuario, cablagens). 

C5) Esta constatagao e valida para o proprio universo, nao sendo influenciada pelo envie
samento da amostra para os grandes investimentos. Na verdade, o peso do comercio por grosso 
no investimento estrangeiro total desceu de 14% em 1980-1985 para 10% no perfodo p6s-adesao. 
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Uma analise mais detalhada permite ressaltar alguns aspec
tos interessantes. Primeiro, o facto de a grande maioria (seis em 
oito) das novas empresas ser de origem nao comunitaria, sendo 
a sua instala<;:ao em Portugal determinada pelo objective de pene
trar o mercado da Comunidade, ganhando posi<;:ao na perspec
tiva do mercado unico; assim sucede com os investimentos nos 
texteis e vestuario, cablagens e componentes electr6nicos. 
Segundo, a repeti<;:ao de um fen6meno ja identificado para as 
filiais comerciais e replica: a integra<;:ao de parceiros contratuais 
nas hierarquias; esta visou, nos principais casas identificados, 
uma especializa<;:ao por produtos (termoacumuladores, metalome
canica). Terceiro, a ocorrencia, na area dos electrodomesticos, 
de investimentos assumindo as caracterfsticas de mandata ibe
rica para a produ<;:ao e comercializa<;:ao de certas gamas de pro
dutos. Trata-se de alga que se deveria estender a outras areas 
e que convira promover para melhorar a contribui<;:ao do investi
mento estrangeiro para o desenvolvimento da malha produtiva 
nacional; 

e) Concentra9ao dos investimentos de exptora9ao de recursos em 
torno de tres grandes eixos: mar, floresta e minerais nao meta
ficas. 

E de assinalar a cria<;:ao de duas novas empresas de con
servas de peixe. Uma delas, constitufda a partir da aquisi<;:ao de 
uma empresa nacional falida, visara, segundo informa<;:6es divul
gadas, aproveitar as oportunidades oferecidas pelo mercado 
unico, estabelecendo em Portugal a base de abastecimento de 
conservas de peixe para o conjunto da Comunidade. 

· Quanta a floresta registaram-se aumentos significativos do 
capital de empresas de madeira e de pasta para papel. Toda
via, os numeros de investimento estrangeiro contabilizados nao 
espelham adequadamente o dinamismo das filiais estrangeiras 
nestes sectores. Havera que real<;:ar, por outro lado, que o maior 
investimento realizado na industria do papel (a aquisi<;:ao parcial 
da SOPORCEL pela Wiggins Teape) teve Iugar em vesperas da 
adesao de Portugal as Comunidades. 

Nos minerais nao metalicos, destaque para a aquisi<;:ao 
de duas empresas de ceramica - uma de barro branco (vi
sando o abastecimento do mercado iberica) e outra de barro ver
melho. 

Ramo ate aqui pouco penetrado pelo capital estrangeiro, a 
industria de minerais nao metalicos registou, nos ultimos tres 
anos, um crescimento explosive do investimento estrangeiro, 
tendo os valores medias do perfodo 1980-1985 sido multiplica
dos por 17. 
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5 - 0 futuro: investimento estrangeiro e mercado (mico 

E sabido que a integrac;ao regional facilita e estimula a integrac;ao a escala 
empresarial, particularmente a integrac;ao vertical. 0 movimento no sentido da 
eliminac;ao total de barreiras a livre circulac;ao de mercadorias, capitais, servi
c;os e pessoas vai permitir uma nova articulac;ao entre as vantagens especffi
cas das empresas, moveis geograficamente, e as dotac;oes de factores dos 
pafses membros, caracterizadas por acentuada fixidez espacial. A propria «imo
bilidade» de alguns factores de produc;ao tendera a reduzir-se ao Iongo do 
tempo. 

Este processo encontra-se ja em marcha, exercendo consideravel influen
cia na definic;ao das estrategias empresariais. Para as empresas, 1992 e hoje. 
lmporta antecipar o futuro, adquirir desde ja posic;oes face aos concorrentes, 
para beneficiar das vantagens dos pioneiros. As implicac;oes do mercado unico 
no plano do investimento transeuropeu nao afectam apenas as empresas que 
dispoem, a partida, de uma escala europeia, com filiais na maioria dos Esta
dos membros. Estendem-se igualmente as empresas de menor dimensao, que 
terao, cada vez mais, de «pensar europeu» (1 6), e as empresas de pafses ter
ceiros que encaravam a Comunidade sobretudo como um local de consume, 
a abastecer par exportac;oes, e que pretenderao agora estabelecer activida
des produtivas para aproveitarem, como insiders, as vantagens do mercado 
unico. 

0 mercado unico tera obviamente impactes diversos consoante as indus
trias, como referem Buiges e Jacquemin (1988), apoiando-se na matriz dos sis
temas concorrenciais proposta pelo Boston Consulting Group. Serao provavel
mente os sectores com enquadramento especializado e de volume aqueles onde 
os efeitos serao mais sensfveis (1 7). 0 mercado unico nao implica, por outro 
lado, a supressao dos mercados regionais como factor de localizac;ao de inves
timentos. Para alem dos limites tecnologicos e organizacionais a escala das 
unidades produtivas, existem factores quer intrfnsecos aos produtos (custos 
de transporte, perecibilidade) quer de natureza socio-cultural (gostos, preferen
cias de consume) que constituem obstaculos a uma completa centralizac;ao 
da produc;ao. Em diversos casas- de que sera exemplo a Peninsula Iberica-, 
a concretizac;ao do mercado interne vira dar, simultaneamente, urn novo 
impulse a articulac;ao produtiva regional. 

C6) Nesta perspectiva, e surpreendente 0 facto de apenas 18,7% das PMEs portuguesas 
afirmarem «pensar» o seu neg6cio em termos de CEE (cf. Pequena e Media Empresa, n. 0 10, 
2. a serie, Janeiro de 1989). 

C7) Definem-se como enquadramentos especializados aqueles onde sao elevados o numero 
de diferenciac;:oes possiveis dos produtos e as vantagens conferidas pela posic;:ao de lider. Nos 
enquadramentos de volume, as vantagens de lideranc;:a sao tambem elevadas, mas o numero de 
diferenciac;:oes possiveis e reduzido. 
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Portugal tem de empreender, em poucos anos, uma «dupla adapta9ao», 
para usar as palavras de Jacques Delors no seu prefac1o a edl9ao do Relat6-
rio Cecchini (1988): a adesao implicou uma adapta9ao ao ritmo e ao enqua
dramento de uma economia europeia- que busca, ela propria, criar novas 
condi96es de funcionamento para se adaptar ao ritmo mundial. Daf que se 
tenha assistido, como referimos, a um acrescimo significative do investimento 
estrangeiro e, em particular, a um processo de integra9ao de antigos parcei
ros contratuais nas «hierarquias» empresariais. Esta dinamica do investimento 
estrangeiro devera manter-se, se nao mesmo acentuar-se, nos pr6ximos anos. 
Os desenvolvimentos em curso no plano interno - e designadamente as pri
vatiza96es e o PEDIP- vao contribuir tambem para o incremento do afluxo 
de capitais externos. 

Todavia, a aprecia9ao do investimento estrangeiro nao pode ser efectuada 
apenas em termos de «sobe e desce». Mais importante do que o valor do inves
timento sao as suas caracterfsticas e a sua contribui9ao para o desenvolvi
mento da capacidade empresarial nacional, para a moderniza9ao do tecido pro
dutivo e para um padrao de especializa9ao mais adequado. 

Em artigo recente, Dunning (1988) apresenta uma nova elabora9ao da sua 
teoria eclectica do investimento internacional (1 8

). Segundo ele, a explica9ao 
do investimento no exterior deve basear-se em duas correntes, inter
-relacionadas, da analise econ6mica: a teoria das dota96es de factores e a 
teoria das falhas de mercado (market failure), as quais podem ser de natureza 
estrutural ou transaccional. Cada uma dessas correntes envolve multiplas varia
veis, as quais se conjugam de formas diferentes, consoante os tipos e os objec
tives dos investimentos. Numa abordagem similar, embora diversa, Buckley 
(1988) sustenta que a abordagem da internaliza9ao na teoria da empresa mul
tinacional se baseia em dois axiomas gerais: a) as empresas escolhem, para 
cada actividade, a localiza9ao que permite mais baixo custo, e b) as empre
sas crescem atraves da internaliza9ao dos mercados ate ao limite em que os 
beneffcios marginais sao inferiores aos custos. E evidente que existem diver
sas restri96es a estas proposi96es gerais, como o autor reconhece, de que 
as menos importantes nao serao certamente os limites a racionalidade de deci
sao e a influencia do processo hist6rico de crescimento das empresas. 

Tendo presente este enquadramento te6rico e a tipologia de filiais/estra
tE3gias empresariais anteriormente definida, procuramos identificar o impacte 
previsfvel do «objectivo 1992», conjugado com as eventuais modifica96es das 
condi96es de investimento nos pianos nacional e internacional, sobre a evolu-
9ao dos varios tipos de implanta9ao estrangeira em Portugal. 0 procedimento 
utilizado pode esquematizar-se como segue: 

a) Especifica9ao das principais determinantes do investimento, agru
padas em torno de dois eixos- factores de localiza9ao e facto
res empresariais e de internaliza9ao; 

(1 8) Para uma exposi<;:ao da versao inicial da teoria eclectica, v. Dunning (1981). 
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b) ldentifica<;:ao dos factores mais relevantes para cada tipo de filial; 
c) Evolu<;:ao esperada do comportamento de tais factores, tendo em 

conta as altera<;:oes contextuais previsfveis, e 
d) Consequencias sobre o comportamento e caracterfsticas do inves

timento estrangeiro em Portugal, considerando, para cada tipo de 
implanta<;:ao, tres grupos de empresas, definidos consoante os 
seus interesses em Portugal e na Comunidade. 

No quadro IV apresentam-se os resultados das tres primeiras fases. A sua 
leitura permite perspectivar as principais altera<;:oes esperadas nos factores 
de investimento e dar uma primeira ideia da sua incidencia relativa sobre as 
varias formas de implanta<;:ao. Cremos que o quadro e suficientemente claro 
para dispensar uma analise detalhada dos seus diferentes aspectos. Gostarfa
mos, no entanto, de chamar a aten<;:ao para alguns pontos que consideramos 
particularmente relevantes. 

Primeiro, os factores relatives ao mercado. A integra<;:ao regional vai con
duzir, em princfpio, ao esbatimento do mercado nacional: as empresas vao pro
curar maximizar as economias de escala, concentrando as suas actividades 
produtivas e evitando duplica<;:oes [Buckley e Artisien (1987)]. Acresce que o 
mercado portugues nao tem uma dimensao nem uma especificidade elevadas. 
No entanto, outros aspectos tem, numa abordagem dinamica, de ser conside
rados: as fortes expectativas de crescimento do mercado, quer quantitativa 
quer qualitativamente (novos produtos, novas conjuga<;:oes produto-servi<;:o), a 
insuficiente integra<;:ao de Portugal nas redes empresariais a escala europeia, 
a redu<;:ao da distancia psfquica e da percep<;:ao de risco do investimento e 
a abertura do mercado espanhol, permitindo um abastecimento centralizado 
na Peninsula (o que envolve o risco, nao negligenciavel, de uma op<;:ao por 
Espanha). As estatfsticas de investimento estrangeiro dos tres ultimos anos mos
tram que o mercado local portugues continua a ter um papel significative nas 
decisoes de investimento. 

Segundo, a distancia psfquica (cultura, comportamentos, enquadramento 
legal, lfngua). A distancia psfquica e um elemento fundamental nas decisoes 
de investimento, sobretudo das empresas de menor dimensao e ou em fases 
de arranque no processo de expansao externa, e condiciona apercep<;:ao do 
risco de investimento. A adesao de Portugal as Comunidades e o movimento 
de constru<;:ao do mercado unico permitem a Portugal afirmar-se como um pafs 
europeu «de corpo inteiro», esbatendo as barreiras psicol6gicas ao investimento. 

Um terceiro tema corresponde ao bin6mio custos salariais-qualifica<;:ao do 
trabalho. Os desenvolvimentos tecnol6gicos da ultima decada, conjugados com 
o aumento da importancia dos factores complexes de competitividade, vieram 
reduzir o peso dos salarios directos no custo de produ<;:ao e, consequentemente, 
o atractivo dos pafses de baixos salarios. Em contrapartida, a existencia de 
trabalho qualificado e de quadros tecnicos, de investiga<;:ao e de gestao alta
mente competentes vem assumindo uma relevancia crescenta nas decisoes 
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de investimento, sobretudo em unidades intensivas em tecnologia, no ambito 
de estrategias de integrac;:ao multinacional, e de filiais especialistas de produtos. 

Os factores referidos, associados a tendencia para a aproximac;:ao dos 
salaries nominais a escala comunitaria, poderiam conduzir a uma quebra da 
importancia dos custos do trabalho na atracc;:ao de investimento para Portu
gal. Todavia, as diferenc;:as salariais vao persistir e nao sera de excluir a pos
sibilidade de, com as maiores facilidades de integrac;:ao produtiva a escala 
empresarial proporcionadas pelo mercado unico, se acentuar a especializac;:ao 
de Portugal como localizac;:ao preferencial, no seio da Comunidade, para pro
jectos intensives em trabalho pouco qualificado. 

Par ultimo, uma referencia a evoluc;:ao do vector coordenac;:ao intra
-empresarial. Uma das implicac;:oes mais nftidas do mercado unico (e da pro
pria adesao europeia) sera uma intensificac;:ao da coordenac;:ao central, a escala 
europeia ou mesmo mundial, das filiais domiciliadas nos diferentes Estados 
membros. Ela parece vir a ser mais acentuada nas unidades que gozam de 
maior independencia - filiais replica - do que naquelas que apresentam, a 
partida, altos nfveis de coordenac;:ao [Martinez Echezarraga e Jarilla Mossi
(1988)]. Esta tendencia para a diminuic;:ao, em termos genericos, da autono
mia das filiais tem reflexes nao apenas ao nfvel das polfticas de investimento 
estrangeiro, mas tambem sabre os parceiros portugueses daquelas filiais, 
nomeadamente sabre os seus fornecedores, que serao conduzidos a negocia
~6es com centrais de compras localizadas algures na Europa. Os numeros apre
sentados sabre o investimento estrangeiro p6s-adesao confirmam, como vimos, 
este processo de reforc;:o da coordenac;:ao. 

Quais os efeitos esperados das alterac;:oes ao nfvel das determinantes do 
investimento sabre a evoluc;:ao das varias formas de implantac;:ao estrangeira? 

A questao nao devera, cremos, ser abordada exclusivamente na perspec
tiva dos novas investimentos. Alterac;:oes significativas das caracterfsticas e 
estrategias das empresas instaladas estao ja a ocorrer e vao porventura 
acentuar-se no futuro; tais alterac;:oes podem traduzir-se, ou nao, em fluxos de 
investimento (ou de desinvestimento estrangeiro) detectaveis estatisticamente. 
Par outro lado, as reacc;:oes empresariais ao processo de integrac;:ao regional 
serao diferentes consoante a empresa tenha ou nao uma estrategia de produ
~ao europeia devidamente consolidada. Teremos, assim, tres grupos: 1) empre
sas estabelecidas em Portugal; 2) empresas nao implantadas em Portugal, mas 
com base produtiva relevante na Comunidade (multinacionais europeias e nao 
europeias e pequenas e medias empresas de pafses comunitarios), e 3) empre
sas sediadas em pafses terceiros e ainda sem estabelecimentos produtivos rele
vantes na Comunidade C9). 

C~ Por facilidade de expressao, designaremos, ao Iongo do texto, os tres grupos de empre
sas por instaladas, nao instaladas com base comunitaria e nao instaladas sem base comunitaria, 
respectivamente. 
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QUA 

lnvestimento estrangeiro em Portugal e o 

Tipo de implanta9il0 

Determinantes do investimento 
Plataforma 

Explora9il0 Especia-
Filial Filial de Produtiva Filial lista 

comercial 1 replica transfomna9ilo 
de racionalizada comercial 11 de 

directa 
recursos 

produto 

Factores de localiza<;:ao: 

Dimensao do mercado ++- ++ ++ 

Especificidade do mer- ++ 
cado. 

Sofistica<;:ao e elastici- ++ + ++ ++ 
dade procura/rendi-
menta. 

Expectativa de cresci- + ++ ++ 
menta do mercado. 

Recursos naturais .... + ++ + 

Nfvel de salaries rela- - -- --
tivos. 

Disponibilidade trabalho + ++ ++ 
qualificado. 

Capacidade em C& T/di- + + ++ 
namica de inova<;:ao. 

Custos de produ<;:ao - -- -- -
(nao salariais) relati-
vos. 

Custos de instala<;:ao re- - - -- -
lativos. 

lnfra-estrutura ffsica. .. + ++ ++ 

Distancia psfquica ... -- -- - - -

Obstaculos pautais e -- ++ -- - -- -- --
nao pautais ao co-
mercia. 

Custos de transporte -- ++ -- - -- -- --
relatives. 

Incentives ao investi- + ++ ++ ++ ++ 
menta. 

Polftica de compras pu- ++ + ++ + 
blicas. 
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DRO IV 

mercado unico: evolu~;ao das determinantes do investimento 

Evolu98.0 esperada das determinantes do investimento 

A concretiza<;:ao do mercado unico conduzira, no geral, a um alargamento do mercado real. Todavia, 
o seu impacte variara consoante os sectores. Possibilidade de explora<;:ao de mercados regionais 
{iberica, mediterranico). 0 mercado portugues continua a ser referencia basica em industrias de 
tipo «fragmentado» (peles e couros, mobiliario, panifica<;:ao). 

Esbatimento da especificidade do mercado portugues: maior similaridade de padroes de consumo a 
escala europeia; desenvolvimento da normaliza<;:ao (normas comunitarias). 

Maior sofistica<;:ao da procura em Portugal. Todavia, os centros de maior sofistica<;:ao da procura, 
de maior poder de compra e de maior irterac<;:ao procura-design-produ<;:ao-distribui<;:ao permane
cem no centro da Europa. 

Expectativa de crescimento do mercado comunitario. 0 mercado portugues crescera a um ritmo ainda 
mais elevado devido a aproxima<;:ao dos padr6es de consumo e ao desenvolvimento infra-estrutural. 

Maiores possibilidades de explora<;:ao e de rentabiliza<;:ao dos recursos naturais. Especializa<;:ao pro
dutiva Sui-Norte. Concorrencia entre paises do Sui. Tentativa de controle pelos grandes grupos mul
ti nacionais. 

Peso ainda consideravel, com tendencia para se esbater gradualmente. A parcela dos salarios direc
tos nos custos de produ<;:ao tende a diminuir. 

As ac<;:6es de forma<;:ao desenvolvidas com apoio comunitario poderao ter um efeito positivo na solu
<;;ao de algumas lacunas. 0 marcado unico podera determinar alguma emigra<;:ao de pessoal quali
ficado. 

As possibilidades de utiliza<;:ao plena e vantajosa dos programas comunitarios sao limitadas. Excepto 
em certas areas de excelencia. Portugal continuara com uma base em C&T relativamente debil 
face aos seus parceiros. 

0 mercado unico devera conduzir a uma aproxima<;:ao dos custos de produ<;:ao relatives. Excepto nas 
industrias com forte components energetica, tais custos deverao continuar a ser inferiores a media 
europe[a. 

Os custos de instala<;:ao (terreno + constru<;:ao) em Portugal continuarao a ser, no media prazo, com
petitivos face a media da Comunidade. 

Desenvolvimento sensivel da infra-estrutura fisica, sobretudo na area das comunica<;:6es e telecomu
nica<;:6es. Em 1993 Portugal continuara, porem, desfavorecido em termos relatives. 

Substancialmente reduzida. A integra<;:ao e o processo de constitui<;:ao do mercado unico determinam 
uma aproxima<;:ao psiquica, com a concomitants diminui<;:ao da percep<;:ao do risco de investimento. 

Eliminados em parte substancial. Sera, no entanto, ingenuidade esperar que em 1993 todos os obsta
culos nao pautais tenham sido eliminados. As empresas ainda nao instaladas na Comunidade verao 
o investimento directo como forma de ultrapassar barreiras pautais e nao pautais. 

A importancia dos custos de transports sera diminuida pela atenua<;:ao dos controles fronteiri<;:os e 
pela uniformiza<;:ao dos regulamentos de transports. Mantem-se contudo limites «naturais» inultra
passaveis no actual contexto tecnol6gico, para certos produtos. 

Disponibilidade de substanciais fundos para apoio ao investimento (SIBR, SINPEDIP). Dificuldades de 
adapta<;:ao dos fundos a capta<;:ao de IDE. lntensifica<;:ao de concorrencia intracomunitaria. 

Maior transparencia de procedimentos reduzira a possibilidade de usar as compras publicas como 
instrumento de politica de IDE. Derroga<;:ao, no caso de Portugal, ate Mar<;:o de 1992. 
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Tipo de implantaQao 

Determin8.ntes do investimento 
Plataforma ExploraQao Filial Filial de de Produtiva 

comercial • replica transformaQiio recursos racionalizada 
directa 

Factores empresariais e de 
internalizagao: 

Vantagens tecnol6gi- + ++ + ++ ++ 
cas/comercializagao. 

Articulagao produto/ser- ++ ++ 
vigo p6s-venda. 

Estrutura oligopolista do ++ ++ + 
mercado. 

Economias de escala e ++ -- ++ 
de gama. 

Economias de segmen- -- ++ ++ ++ 
tagao de produgao e 
de integragao verti-
cal a escala interna-
cional. 

Controle efectivo da + ++ ++ ++ 
gestao. 

Custos de contratagao + ++ ++ ++ ++ 
(pesquisa e negocia-
gao). 

Riscos de abastecimen- ++ ++ ++ ++ ++ 
to contratual. 

Risco de infracgao dos ++ 
direitos de proprieda-
de industrial 

Chave: + + significa uma relaQao directa e forte entre o factor de localizaQao e o tipo de 
- refere·se a uma relaQao inversa e forte entre factor de localizaQao e tipo de 

Especia-
Filial lista 

comercial n de 
produto 

++ ++ 

++ 

++ + 

++ ++ 

++ ++ 

++ 

0 quadro v sintetiza os principais movimentos previsfveis, segundo os tipos 
de implantac;:ao e as caracterfsticas «espaciais» das empresas. 

As filiais comerciais ja instaladas deverao crescer consideravelmente, ao 
mesmo tempo que a sua autonomia sera provavelmente diminufda. Este movi
mento resulta de dois factores: a maior facilidade de coordenac;:ao intra-europeia 
da actividade e a globalizac;:ao da comercializac;:ao de um numero crescente 
de produtos. Havera, consequentemente, uma tendencia para a transformac;:ao 
das filiais comerciais tipo 1 em tipo 11, especialmente marcada em enquadra-
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Evolu9iio esperada das determinantes do investimento 

lntensifica<;:ao do esfor<;:o comunitario de apoio a I&D, a investiga<;:ao cooperativa e a difusao de tec
nologia. Refor<;:o das actividades de I&D das empresas quer internacionalizadas quer em rede. Fusoes 
e aquisi<;:5es determinadas pela tecnologia e pelas marcas. 

Desenvolvimento de produtos complexes (produtos-sistema) envolvendo tecnologias de utiliza<;:ao/adap
ta<;:ao ao consumidor. 0 servi<;:o p6s-venda podera constituir elemento importante de diferencia<;:ao 
de produtos, em certos enquadramentos «especializados». 

Refor<;:o dos oligop61ios de base tecnol6gica. lntensifica<;:ao de concentra<;:ao empresarial a escala 
europeia, mundial: fusoes e aquisi<;:oes. No plano nacional, aquisi<;:ao de firmas independentes ou 
com la<;:os contratuais par grandes empresas estrangeiras. 

0 mercado unico permite obten<;:ao de vantagens consideraveis de escala e de gama. A flexibiliza
<;:ao da produ<;:ao e a automa<;:ao podem, no entanto, reduzir o significado relative das economias 
de escala. 

Em industrias onde seja viavel a segmenta<;:ao do processo produtivo, o mercado unico vai facilitar 
a racionaliza<;:ao da produ<;:ao a escala europeia, procurando tirar partido das diferentes dota<;:5es 
dos pafses membros em factores de produ<;:ao «im6veis». 

lntensifica<;:ao da coordena<;:ao intra-empresarial a escala europeia. Redu<;:ao da autonomia das filiais -
excepto no caso dos especialistas de produto. lnternaliza<;:ao de actividades anteriormente desen
volvidas numa base contratual. 

Diminufdos com o desaparecimento das barreiras e a maier proximidade psicol6gica. 0 enfoque da 
contrata<;:ao sera em boa medida transferido do plano nacional para o plano regional/europeu. 

Diminufdos, em parte, com a maier facilidade de circula<;:ao dos produtos e com a harmoniza<;:ao legis
lativa. Mantem-se, no entanto, riscos de natureza «transaccional». Transferencia gradual da sede 
de subcontrata<;:ao, do Pafs para a coordena<;:ao europeia. 

Harmoniza<;:ao da legisla<;:ao sabre propriedade industrial (patente comunitaria). Menor incentive ao 
investimento como forma de protec<;:ao de direitos de propriedade industrial, nomeadamente para 
as empresas europeias. 

implantaQiio em causa ( + indica uma rela9iio mais fraca). 
implantaQiiO (- indica uma rela9iio mais fraca). 

mentos concorrenciais de volume e especializados. Alem disso, a eliminaQao 
das barreiras a circulaQao do produto conduzira algumas multinacionais ao 
encerramento das suas actividades produtivas em Portugal, mantendo apenas 
filiais comerciais. 

Em contrapartida, admite-se a possibilidade de movimentos inversos: tran
siQao de filiais comerciais para filiais produtivas racionalizadas e, em menor 
grau, para filiais replica. No primeiro caso, tal opQao estara associada ao apro
veitamento das economias de segmentaQao da produQao e dos menores cus-
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Tipo de implanta9ao 

Filial comercial 1 . 

Plataforma de transfor
ma9ao directa. 

Filial replica. 

Filial de explora9ao de 
recursos. 

Estrategia empresarial 

Exportadora . 

Domestica com produ-
9iiO deslocalizada. 

Multidomestica 

Controle de recursos 

QUA 

Perspectivas de evoluc;io 

Empresas instaladas em Portugal 

.. Expansao. Refor90 da integra9ao/coordena9ao. Tentativa 
de ganhar quotas de mercado. 

:::; Filial comercial 11: refor90 da coordena9ao no ambito de 
estrategias globais. 

:::; Filial produtiva racionalizada. 
--> Filial replica: tirar partido do crescimento do mercado 

e da redu9ao da distancia psfquica. 
Crescimento forte no curta prazo, com tendencia a, 

atenuar-se a media prazo. 
:::; Filial produtiva racionalizada (especializa9ao em produ

tos com forte peso do trabalho pouco qualificado nos 
custos totais). 

--> Desinvestimento, sobretudo das industrias electrica e 
electr6nica. A sua dimensao dependera da evolu9ao 
dos salaries relatives e da tecnologia. 

Crescimento moderado. Refor9o da coordena9ao a escala 
comunitaria ou regional. Luta pela conquista de quo
tas de mercado, eventualmente atraves da compra de 
empresas nacionais. Diversifica9ao da gama de pro
dutos vendidos (nao necessariamente fabricados em 
Portugal). 

:::; Filial comercial 1 ou 11: encerramento de unidades pro
dutivas, no ambito de ac96es de reestrutura9ao a 
escala comunitaria ou iberica. 

:::; Filial produtiva racionalizada: sobretudo especializa9ao 
por produtos. 

. . Forte expansao. Refor9o da coordena9ao intragrupo. 
Ac96es de crescimento externo, por aquisi9ao de 
empresas nacionais. Possibilidade de evolu9ao no sen
lido de filiais especialistas de produto (sobretudo em 
areas onde Portugal tem recursos consideraveis)? 

Filial produtiva racio- Multinacional inte- .. Expansao. Possibilidade de up-grading das actividades exis
tentes. Eventuais desinvestimentos, devidos a reestru
tura96es a escala europeia/global e a menor atractivi
dade de Portugal (salaries nominais mais elevados). 
Transi9ao de outros tipos de filiais produtivas racionali
zadas. 

nalizada. grada. 

Filial comercial 11 . . . Global pura ... 

Global por produto Especialista de pro
duto. 

--> Especial isla de produto (?): possibilidades de evolu9ao 
ainda limitadas a curta prazo. 

Desenvolvimento das empresas existentes. Transforma-
9iiO de filiais comerciais 1 em filiais comerciais 11. 

--> Filial produtiva racionalizada: como consequencia de uma 
eventual, nao excessivamente provavel, dispersao da 
produ9ao a escala europeia. 

Sao muito escassos e especfficos os casas de especia
listas de produto, nao se admitindo grandes modifica-
96es no seu comportamento. Eventual transi9ao de 
filiais de explora9ao de recursos e de filiais produti
vas racionalizadas no sentido de especialistas de pro
duto; o numero de casas permancera reduzido no 
curto/medio prazo. 

Nota: .. indica que o movimento de investimento tera dimensao significativa. 
--> refere a eventual transi9ao para outro tipo de implanta9ao (:::; indica os casas em que 
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DRO V 

do investimento estrangeiro 

Empresas nao instaladas com actividade 
produtiva relevante na Comunidade 

. . Acentuado movimento de instala9iiO de filiais 
comerciais, beneficiando das maiores oportuni· 
dades de exporta9iio e da reduifiio da distiin· 
cia psfquica. Estas filiais comerciais poderiio ser 
o ponto de partida para uma posterior presen9a 
mais efectiva no mercado portugues ou iberico, 
com produlfiiO local. 

Estabelecimento de plataformas de transformalfiiO 
directa: em especial empresas seguindo estra· 
tegias defensivas. A dimensiio do movimento 
dependera da evolu!fiio dos salarios relativos e 
da tecnologia. 

. . Estabelecimento de um numero consideravel de 
novas filiais replica, em consequencia da redu· 
9iio da distancia psfquica e das possibilidades 
de expansiio europeia de medias empresas, 
abertas pelo mercado unico. A entrada podera, 
em certos casos, efectuar-se atraves de aqui· 
si96es. 

. . lntenso movimento de implantaifiiO de novas filiais 
de exploraifiio de recursos. Os grupos com 
escassa penetra9iio no nosso pafs deveriio pro· 
ceder a investimentos visando aproveitar as 
«vantagens comparativas im6veiS>> de Portugal. 
Diversas aquisi<;:oes de empresas. Areas prefe· 
renciais: agro·industria, minerais niio metalicos, 
madeira e corti9a e industria mineira. 

. . Forte tendencia para o estabelecimento de novas 
filiais produtivas racionalizadas. A integralfiio 
regional cria novas oportunidades de integra9iio 
empresarial, tanto no plano comunitario como 
no sub-regional, designadamente iberico. Con· 
correncia Portugai/Espanha na capta9iio de 
novos investimentos. 

Novas implanta96es pouco numerosas. A grande 
maioria das empresas europeias com estrate· 
gia global pura ja tern filiais em Portugal. 

Nao e de esperar a implantavii.O, a partida, de 
especialistas de produto. Este tipo de filiais 
surgira basicamente como resultado de uma 
evoluviio- e, mesmo assim, num numero 
reduzido de casas. 

tal transi9ao devera ser mais acentuada). 

Empresas nao instaladas em Portugal e sem actividade 
produtiva relevante na Comunidade 

Alguns casos de implanta9iiO de filiais comerciais. 
A progressiva instalalfiiO de actividades produ· 
tivas na Comunidade, como resposta as barrei· 
ras pautais, levara - a medio prazo - a uma 
maior tendencia ao estabelecimento de filiais 
comerciais. 

lnvestimentos pouco significativos, com excepc;:iio 
de empresas baseadas na EFTA. (Poderiio ser, 
pelo contrario, consideraveis os investimentos 
em filiais produtivas orientadas para o mercado 
comunitario ou para areas regionais no interior 
da CEE.) 

Pouco provavel a implantac;:ao, em escala signifi· 
cativa, de filiais replica visando apenas o mer· 
cado portugues. 0 «objective 1992», conjugado 
com o potencial de crescimento do mercado 
portugues (e do espanhol}, podera funcionar 
eventualmente como «sinalizador» de oportuni· 
dades. 

. . Movimento analogo ao referido para as empresas 
nao instaladas com base comunitaria. 

. . Forte movimento de implantaif!i.O de novas filiais 
produtivas racionalizadas. Concorrencia Portu· 
gai/Espanha na captac;:iio de novos investimen· 
tos. Aquele movimento podera assumir tres 
form as: 

a) Plataformas de penetrac;:iio no mercado 
europeu; 

b) lntegrac;:ao em acc;:oes deliberadas de euro· 
peizac;:ao da prodUifiiO (empresas japo· 
nesas); 

c) lnternacionalizac;:ao de industrias comple· 
mentares. 

. . Movimento de estabelecimento de filiais comer· 
ciais 11 com alguma dimensao, sobretudo por 
empresas japonesas. 

Observa9oes analogas as apresentadas para as 
empresas nao instaladas com base comuni· 
taria. 
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tos salariais em Portugal, podendo ser estimulada pela concessao de incenti
ves ao investimento; os exemplos, ja apontados, de integrac;:ao de antigos 
parceiros contratuais no espac;:o interno dos grupos levam a admitir que aquela 
transic;:ao possa assumir algum relevo. A passagem a filiais replica, visando 
o abastecimento do territ6rio nacional (ou iberica), sera determinada basica
mente pelo crescimento do mercado e pela reduc;:ao da distancia psfquica. 

Assistir-se-a, por certo, a um aumento substancial da implantac;:ao de filiais 
comerciais por empresas ainda sem investimentos directos no nosso pafs. No 
caso das filiais comerciais 1, este movimento devera inserir-se em 16gicas de 
expansao do mercado por empresas que disponham, ou planeiem vir a dispor, 
de actividades produtivas na Europa. Por seu turno, nas filiais comerciais tipo 11 

terao provavelmente preponderancia os grupos nao europeus. 
0 desenvolvimento das filiais comerciais comportara dais tipos principais 

de riscos, na perspectiva do seu impacte sabre a estrutura econ6mica interna. 
Primeiro, a reduc;:ao da actividade produtiva, na medida em que a propensao 
ao encerramento de unidades fabris e a sua substituic;:ao por antenas comer
ciais seja forte. Segundo, a eventualidade de aquisic;:oes predat6rias de empre
sas nacionais, com o objective de eliminar a concorrencia interna. 

A construc;:ao do mercado unico vai, em termos genericos, limitar a expan
sao de estrategias domesticas, incluindo as que envolvem deslocalizac;:ao da 
produc;:ao. As empresas vao ser confrontadas com uma concorrencia mais 
aguc.ld nos respectivos mercados internes e tenderao, elas pr6prias, a 
internacionalizar-se no plano comercial. 0 desenvolvimento das empresas tipo 
plataforma de transformac;:ao directa ja existentes no nosso pafs sera influen
ciado pelo comportamento dos salaries nominais relatives e pela evoluc;:ao tec
nol6gica, susceptfvel de viabilizar a recentragem de certos segmentos do pro
cesso produtivo. E de admitir que estes investimentos se orientem, no futuro, 
segundo uma de tres vias: a) manutenc;:ao da actividade, sendo de esperar um 
crescimento acentuado a curta prazo, seguido de um abrandamento progres
sive (o crescimento devera ser mais sensfvel no vestuario e no calc;:ado); 
b) transformac;:ao em filiais produtivas racionalizadas, especializadas em pro
dutos estandardizados e com valor acrescentado nao muito elevado, no ambito 
de estrategias de expansao europeia e ou de resposta a concorrencia dos novas 
pafses iridustrializados, e c) desinvestimentos, com encerramento das unida
des produtivas, em consequencia da subida dos salaries nominais e do pro
gresso tecnol6gico, com transferencia de produc;:ao para pafses perifericos da 
bacia mediterranica (sobretudo no vestuario e no calc;:ado) ou recentragem nos 
pafses de origem (sobretudo nas industrias electrica e electr6nica). 

Admite-se que a maior liberdade de circulac;:ao de mercadorias e a per
manencia de diferenciais de salaries conduza, nos pr6ximos anos, ao estabe
lecimento de novas plataformas de transformac;:ao directa. Este movimento 
resultara, provavelmente, de acc;:oes defensivas de empresas que, confronta
das com a concorrencia externa e incapazes de responder adequadamente 
no plano tecnol6gico e ou de diferenciar os produtos, vejam na deslocaliza
c;:ao de certas fases produtivas mais intensivas em trabalho pouco qualificado 
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uma alternativa de sobrevivencia. lnvestimentos deste tipo deverao ser reali
zados quase exclusivamente por empresas europeias, sobretudo comunitarias, 
mas tambem dos actuais membros da EFTA (2°}. 

De um modo geral a contribuic;ao das filiais plataforma de transformac;ao 
directa para o desenvolvimento tecnol6gico da industria portuguesa tern sido 
reduzida: o valor acrescentado das actividades desenvolvidas no nosso pafs 
e, em regra, escasso. Para alem de algum efeito-demonstrac;ao sobre as empre
sas nacionais do sector, apenas se podera averbar no seu activo a criac;ao 
de empregos - quase todos, porem, com poucas exigencias de qualificac;ao. 
Trata-se de investimentos que, nomeadamente no vestuario e no calc;ado, con
tribuem para reforc;ar a especializac;ao em produtos estandardizados. E prova
vel que, a medio prazo, muitos desses investimentos se confrontem com o 
dilema: evoluir - isto e, optar por actividades com maior qualificac;ao e valor 
acrescentado- ou morrer- desinvestindo e dirigindo-se mais para o Sui (Tur
quia, Norte de Africa). 

A importancia que as filiais replica assumiram nos tres anos subsequen
tes a adesao as Comunidades leva a admitir que se continue a assistir ao seu 
desenvolvimento - apesar do mercado unico. Este devera revestir tres formas 
principais, na linha do observado no passado recente: 

a) Expansao de empresas ja instaladas, as quais irao certamente ser 
objecto de uma maior integrac;ao nos respectivos grupos, a escala 
comunitaria ou iberica. Esta expansao podera efectuar-se segundo 
duas vias, nao mutuamente exclusivas: crescimento externo, atra
ves da aquisic;ao de empresas nacionais, e diversificac;ao da gama 
de produtos comercializ.ados (21}, respondendo a, e promovendo 
simultaneamente, o aumento da procura de bens mais sofistica
dos. A estrategia seguida pela Nestle no passado recente e um 
exemplo de compatibilizac;ao destas duas vias; 

b) lntegrac;ao de parceiros contratuais nas «hierarquias» empresa
riais, mediante tomadas de posic;ao em antigos licenciados ou 
agentes; 

c) Novos investimentos de empresas ainda nao instaladas, em espe
cial de empresas europeias de media dimensao. 0 movimento em 
direcc;ao ao mercado unico vai permitir uma maior centralizac;ao 
da produc;ao, mas, simultaneamente, reduz a distancia psfquica 
entre os varios Estados membros e induz as empresas a uma 
expansao europeia. Sera provavel um recrudescimento da inter
nacionalizac;ao de empresas nao dominantes [Mascarenhas (1986}] 
e de empresas de menor envergadura, especializadas em certos 
nichos de mercado. 0 dinamismo da procura nacional, tanto na 

(20) Os investimentos oriundos da EFTA ten~io tanto maior dimensao quanta mais avan<;:ar 
a integra<;:ao comercial e econ6mica entre GEE e EFTA. 

(21) 0 que nao implica necessariamente urn aumento da actividade produtiva em Portugal. 
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area de bens de consumo como na de bens de equipamento, e 
a situa9ao de Portugal como membro do «clube dos 12» e via de 
penetra9ao para o Sui constituirao factores de atrac9ao. 

Este movimento de instala9ao de novas filiais replica nao exclui, porem, 
um outro - de sentido inverso. Na verdade, a supressao das barreiras ao 
comercio e a aproxima9ao dos padroes de consumo vai reduzir a integrat;ao 
horizontal nas empresas multinacionais e determinar uma maior concentrat;ao 
das actividades produtivas. E possfvel, pois, que algumas empresas venham 
a encerrar as suas instala9oes fabris em Portugal, passando as respectivas 
filiais a ter apenas actividades comerciais. Este fen6meno devera ter maior 
incidencia em empresas com filiais replica simultaneamente em Portugal e 
Espanha, que poderao optar por uma unica localiza9ao para abastecer os dois 
pafses, e em enquadramentos competitivos de volume - sobretudo produtos 
com custos de transports relativamente baixos e reduzida diferencia9ao por 
mercados nacionais. 0 eventual encerramento de unidades produtivas tinha 
sido, alias, ja referido como um dos riscos da integra9ao simultanea de Portu
gal e Espanha. Ate ao momento, os casos de transforma9ao de filiais replica 
em meras filiais comerciais (sem actividade produtiva relevante) tem sido, tanto 
quanto sabemos, muito pouco numerosos e significativos. lsto nao implica, 
porem, que nao possam vir a registar-se no ambito das redefini96es estrategi
cas das empresas visando o mercado unico. 

Outra via possfvel de evolu9ao das filiais replica e no sentido de filiais 
produtivas racionalizadas, por produtos. Alguns exemplos foram ja observados 
no p6s-adesao: empresas de bens de grande consumo com filiais em Portugal 
e Espanha procederam a sua especializa9ao preferencial em certas gamas de 
produtos, para aproveitar economias de escala e as vantagens comparativas 
especfficas das filiais. Outras multinacionais estao a considerar ac9oes de espe
cializayao semelhantes, tanto no plano iberico como no comunitario. 

Esta orienta9ao estrategica tem a vantagem de evitar o encerramento das 
unidades fabris, de estimular as exporta9oes (com a contrapartida obviamente 
de uma intensifica9ao das importa9oes dos produtos nao fabricados no Pafs) 
e de permitir, eventualmente, a forma9ao de embrioes de filiais especialistas 
de produto. Nao deixa, porem, de comportar riscos de «congelamento» da 
estrutura industrial: tendo em conta o inferior estadio de desenvolvimento 
do Pafs, as filiais portuguesas podera ser atribufdo principalmente o fabrico 
de produtos maduros ou em fim de ciclo, dirigidos a estratos de mais bai
xos rendimentos, com menores exigencias de qualidade e fabricados com 
recurso a tecnologias estandardizadas e intensivas em trabalho pouco qua
lificado. 

As filiais de explora9ao de recursos deverao continuar a representar, nos 
pr6ximos anos, uma parcela significativa do investimento estrangeiro na indus
tria transformadora. Os investimentos deverao ser realizados tanto por empre
sas ja instaladas como por grupos (europeus e nao europeus) ainda nao implan
tados em Portugal. A configura9ao das actividades a desenvolver sera 
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fortemente influenciada pela dinamica da concorrencia internacional e pelas 
i nter-rela96es entre os grandes grupos multinacionais. 

No que respeita as empresas existentes, notam-se dois eixos de evolu
c;:ao: a) crescimento em extensao, com expansao das explora96es e de produ
c;:ao industrial, envolvendo por vezes a aquisi9ao de outras empresas, e b) diver
sificayao, com entrada em novas areas de actividade. Alguns grupos estao a 
intensificar tambem o aproveitamento dos recursos naturais mediante uma 
maior integra9ao vertical das unidades eo desenvolvimento de actividades com 
maier valor acrescentado, embora nem sempre os segmentos mais geradores 
de valor se localizem em Portugal. Poder-se-a eventualmente encarar a possi
bilidade de, naquelas areas em que Portugal dispoe de significativas dota96es 
de recursos, se registar uma evolu9ao no sentido de filiais especialistas de 
produto. Tal possibilidade e, no entanto, limitada, por um lado, pela escassez 
de factores complexes de competitividade (designadamente de nucleos de 
i nvestiga9ao relevantes a escala internacional) e, por outro !ado, pel as estra
tegias de segmenta9ao da cadeia produtiva e de concentra9ao da investiga
c;:ao normalmente seguidas pelas grandes multinacionais de controle de 
recursos. 

Os investimentos de grupos hoje ainda pouco representados no nosso 
pais deverao tambem crescer a bom ritmo. A aquisi9ao de empresas nacio
nais sera naturalmente a via preferida - e, as vezes, a unica viavel- para 
aceder as fontes de recursos e para conquistar posi96es face aos concorren
tes ja instalados. Poder-se-a tambem encarar como provavel a forma9ao de 
joint-ventures com as empresas nacionais mais dinamicas. 

As estatfsticas apresentadas patenteiam claramente o significative aumento 
dos investimentos estrangeiros nas industrias baseadas em recursos naturais 
nos ultimos anos - e especialmente desde 1985, com a aquisi9ao da Sopor
eel. Opera96es recentemente efectuadas por grupos japoneses, arabes e fin
landeses mostram que o interesse esta Ionge de se confinar as empresas euro
peias e americanas. lndustrias tradicionalmente pouco penetradas pelo capital 
estrangeiro -como a dos minerais nao metalicos, por exemplo- parecem 
ser excelentes areas de neg6cio e atraem cada vez mais investidores. 0 peso 
do investimento estrangeiro em sectores como a agro-industria, as conservas 
de peixe, a madeira, a ceramica e a extrac9ao mineira tendera a acentuar-se 
nos pr6ximos anos. 

A cria9ao do mercado unico vai abrir as empresas novas possibilidades 
de especializa9ao e de integra9ao das suas filiais localizadas nos diferentes 
pafses da Comunidade. Daqui resultara, por certo, um acentuado crescimento 
das filiais produtivas racionalizadas existentes ou a constituir- designadamente 
em enquadramentos concorrenciais de volume (como o autom6vel, os electro
domesticos ou as componentes electr6nicas) ou especializados. Como se referiu 
acima, algumas empresas com outros tipos de implanta9ao (filiais comerciais, 
plataformas de transforma98.0 directa, filiais replica) poderao transforma-las em 
filiais racionalizadas, no ambito de ac96es de reorganiza9ao produtiva a escala 
comunitaria ou iberica. 
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0 desenvolvimento deste tipo de filiais em Portugal vai depender basica
mente de tres factores. Primeiro, a evoluQao tecnol6gica e as suas consequen
cias sabre as estruturas de custos e as possibilidades de automaQao de novas 
segmentos produtivos. Segundo, o evoluir da concorrencia oligopolfstica e dos 
factores de obtenQao de vantagens competitivas. Terceiro, os atractivos ofe
recidos por Portugal enquanto localizaQao de investimento. Tais atractivos terao 
de ser encarados em termos relativos e nao se restringem, evidentemente, aos 
custos salariais- que tenderao a subir, embora nao seja realista pensar numa 
igualizaQao de salarios face a media da CEE dentro do nosso perfodo de analise. 

A elevaQao dos salarios nominais podera conduzir a alguns desinvestimen
tos, sobretudo por empresas relativamente concentradas em produtos madu
ros e realizando em Portugal actividades com escasso valor acrescentado. Mas 
podera igualmente ter um outro efeito: um up-grading de produQao e das tec
nologias utilizadas e um menor recurso a trabalho pouco qualificado. Na ver
dade, muitas empresas referem que, com os actuais nfveis de remunerac;ao, 
nao se justifica a introduQao de equipamento mais moderno, sendo preferfvel 
usar maquinaria mais antiga, por vezes ja usada. Este possfvel up-grading da 
actividade das empresas com capital estrangeiro esta, no entanto, condicio
nado tambem pelo desenvolvimento infra-estrutural, pela disponibilidade de tec
nicos qualificados e pelos incentivos a inovaQao e a introduQao de novas tec
nologias. 

No que respeita as empresas nao instaladas com base comunitaria podera 
esperar-se um acrescimo significative dos investimentos, visando aproveitar os 
factores de diferenQa/complementaridade que Portugal oferece relativamente 
a outras localizaQ5es na Europa - e particularmente na CEE. Todavia, a ava
liar pelos elementos relativos aos ultimos tres anos, as empresas nao comuni
tarias poderao ter um papel preponderante no estabelecimento de novas filiais 
produtivas racionalizadas. Estas resultarao de uma de tres estrategias de inves
timento. Primeira, a utilizaQao de Portugal como plataforma de penetra9ao no 
mercado comunitario, aproveitando os diferenciais de salarios e, em alguns 
casas, a proximidade cultural e psicol6gica (Brasil, nomeadamente) ou a «com
plementaridade» geografica (pafses n6rdicos). Segunda, a constituiQao de redes 
de produQao racionalizada, por processo e ou por produto, a escala comunita
ria. Este fen6meno ja teve Iugar ao Iongo dos anos 50 e 60, em muitas multi· 
nacionais americanas com interesses na Europa. Porem, no caso das empre
sas japonesas esta dando agora os primeiros passos, nao sendo descabido 
admitir a sua intensificaQao nos infcios da decada de 90, como forma de ultra
passar as muralhas daquilo que Japoneses e Americanos tendem a encarar 
como a «Cidadela Europa». Terceira, a internacionalizaQao de industrias com
plementares, na esteira da internacionalizaQao dos seus principais clientes. 
lndustrias como o autom6vel, o equipamento informatica ou a maquinaria elec
trica, onde as articula96es fornecedor-cliente sao bastante estreitas e as neces
sidades de abastecimento on time essenciais, deverao ser especialmente afec
tadas por este movimento. Ele e not6rio, alias, em investimentos recentemente 
efectuados em Portugal no sector de componentes para autom6veis. 
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lnvestimentos m6veis por excelencia, as filiais produtivas racionalizadas 
deverao continuar a ser objecto de forte concorrencia entre os parceiros comu
nitarios com vista a sua atrac<;:ao. Particularmente relevante, na nossa pers
pectiva, sera a concorrencia com Espanha. lsto nao obsta a possibilidade de, 
em determinadas condi<;:oes, explorar as complementaridades Portugai-Espanha, 
como ja vem sucedendo na industria autom6vel. 

Vimos atras que no p6s-adesao nao se registou uma mudan<;:a sensfvel 
no conteudo tecnol6gico das filiais produtivas racionalizadas. A integra<;:ao euro
peia e o mercado unico nao garantem ipso facto um up-grading das caracte
rlsticas do investimento estrangeiro. 

Para evitar uma excessiva especializa<;:ao em segmentos intensivos em 
mao-de-obra nao especializada (vestuario, cal<;:ado, cablagens), e indispensa
vel uma estrategia bem definida de capta<;:ao de investimentos com maior inten
sidade tecnol6gica e acrescidas exigencias em trabalho qualificado. 

Sao muito reduzidos os casos de filiais especialistas de produtos. A debi
lidade da infra-estrutura cientffica e tecnol6gica nacional condiciona a viabili
dade de uma polftica deliberada de atrac<;:ao deste tipo de filiais. Parece ser 
mais provavel a evolu<;:ao de algumas filiais de explora<;:ao de recursos e pro
dutivas racionalizadas no sentido de especialistas de produto do que a instala
<;;ao deste tipo de filiais ex novo. Para um pafs como Portugal, muitas vezes 
encarado como subindustrializado, a experiencia concreta da actividade e a 
constata<;:ao da qualidade do trabalho especializado e de certas balsas de exce
lencia na investiga<;:ao serao fundamentais para a decisao de atribuir manda
tes mundiais (ou regionais) de produto. Exemplos recentes no sector de elec
trodomesticos poderao prenunciar um movimento neste sentido- cuja 
amplitude permanecera, todavia, limitada no curto prazo. Em algumas areas 
onde Portugal detem vantagens comparativas e grupos de investiga<;:ao quali
ficados (parasitologia, imunologia, doen<;:as tropicais) poderia, no entanto, ser 
viavel a promo<;:ao de especialistas de produto, com uma componente signiti
cativa de investiga<;:ao. 

6 - Conclusoes 

A analise desenvolvida permite esperar um crescimento significativo do 
investimento estrangeiro em Portugal, nao apenas atraves de novas empresas, 
mas tambem em resultado da actua<;:ao dos investidores ja instalados. A sua 
dimensao sera diferente consoante os varios tipos de implanta<;:ao, admitindo
-se que o dinamismo seja mais acentuado para as filiais comerciais, filiais de 
explora<;:ao de recursos e filiais produtivas racionalizadas. 

0 investimento estrangeiro pode desempenhar um papel relevante na pro
mo<;:ao da eficiencia e da moderniza<;:ao do tecido industrial e como dinamiza
dor da propria capacidade empresarial nacional. Sao diversos os exemplos do 
passado que testemunham os seus efeitos positivos. Eles nao se encontram, 
porem, automaticamente garantidos. 
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Nao e de excluir que a 16gica estrita do mercado (mico possa conduzir 
a «cfrculos viciosos», com a concentra<;:ao na periferia (e nomeadamente em 
Portugal) de investimentos intensives em trabalho pouco qualificado e de inves
timentos defensives- enquanto o centro da Europa seria a area de elei9ao 
para projectos tecnologicamente intensives, com alto valor acrescentado. Como 
escreveu Cantwell (1987), «em pafses cuja capacidade tecnol6gica end6gena 
e debil, ela sera mais enfraquecida a medida que as empresas locais perdem 
posi<;:ao no mercado interne, em resultado do crescimento das importa<;:oes 
provenientes das areas mais dinamicas da regiao (mercado comum) e das acti
vidades locais de montagem das filiais estrangeiras ligadas a redes multina
cionais domiciliadas noutras zonas da regiao». 

Este aprofundar das diferen<;:as existentes entraria em contradi<;:ao com 
o objective de refor<;:o da coesao econ6mica e social da Comunidade. Torna
-se, por isso, necessaria desenvolver ac<;:oes no sentido de melhorar a posi
<;:ao competitiva das regioes perifericas, menos industrializadas na atrac9ao 
de investimentos com conteudo tecnol6gico significative. 

Tais ac<;:oes nao podem, nem devem, traduzir-se em medidas proteccio
nistas face ao investimento estrangeiro. 0 nfvel de penetra<;:ao estrangeira na 
economia portuguesa nao e superior a media da Comunidade. E desejavel mais 
investimento estrangeiro e, sobretudo, melhor investimento estrangeiro. 

Neste contexto, torna-se indispensavel lan<;:ar, em paralelo, dais tipos de 
ac<;:oes. Par um lado, ac<;:oes genericas visando melhorar as infra-estruturas 
e fomentar a inova<;:ao. Par outro, ac<;:oes especfficas relativamente ao investi
mento estrangeiro. 

No campo das ac<;:oes genericas e fundamental o desenvolvimento das 
infra-estruturas. Estas nao devem ser, porem, encaradas apenas como infra
-estruturas ffsicas: rede viaria e ferroviaria e sistemas de telecomunica<;:oes, 
par exemplo. E indispensavel o refor<;:o do «capital humano»: melhoria do ensino 
tecnico e da forma<;:ao e da educa<;:ao em gestao, cria<;:ao de parques cientffi
cos e tecnol6gicos, apoio a jovens empresarios, desenvolvimento dos servi
<;:os de consulta e de informa<;:ao para as empresas e promo<;:ao da investiga
<;:ao (22). Trata-se de medidas de caracter horizontal que beneficiarao tanto as 
empresas nacionais como as de capital estrangeiro. A melhoria qualitativa do 
investimento estrangeiro passa, alias, pelo desenvolvimento e moderniza<;:ao 
do conjunto da estrutura produtiva interna. 

0 segundo grupo de ac<;:oes respeita a polftica de capta<;:ao de investi
mento estrangeiro. Uma polftica voluntarista, activa e com prioridades e objec
tives bem definidos e indispensavel. Tal polftica devera conferir particular aten
<;:ao a dais aspectos essenciais. Par um lado, a utiliza<;:ao do investimento 
estrangeiro como vefculo de inova<;:ao, de transferencia de tecnologia e de 

(22) lmporta reconhecer os esfon;:os que tern vindo a ser desenvolvidos em algumas des
las areas. Muito ha, no entanto, para fazer. 
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modernizavao produtiva. Especial enfase devera ser colocada na promo9ao de 
liga((oes entre as empresas de capital estrangeiro e as empresas nacionais. 
Por outro, a construvao e apresenta9ao aos potenciais investidores de uma 
nova imagem de Portugal - acentuando a capacidade dos seus quadros tec
nicos, a adaptabilidade e produtividade dos trabalhadores e o potencial de cres
cimento. Um esfor9o deliberado neste campo e indispensavel para captar pro
jectos inovadores e com efeitos de dinamiza9ao industrial. Com o mercado 
unico a concorrencia entre os pafses e as regioes da Comunidade na atrac
c;:ao de investimentos internacionais agudizar-se-a ainda mais. A capta9ao dos 
projectos mais interessantes nao se compadece com amadorismos. Pelo con
trario. Exige recursos, conhecimento do mercado, das ac96es dos concorren
tes e das estrategias empresariais, capacidade de negociavao, autonomia de 
decisao e equipas coesas, experientes e especializadas. 
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