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“Ia a caminho de um mito. Não sabia uma palavra de chinês; não sabia, 

sequer, que os chineses não chamam ao seu país China, mas sim Zhong Guo, 

que significa Império do Meio, ou Centro do Mundo.” 

 

 

António Caeiro in ”Pela China dentro – Uma viagem de 12 anos” 
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  CCCAAAPPPÍÍÍTTTUUULLLOOO   111   
IIINNNTTTRRROOODDDUUUÇÇÇÃÃÃOOO   

 

 

No decurso dos últimos 20 anos do século XX, a China foi alcançando, 

gradualmente, uma posição proeminente nas trocas comerciais internacionais e, 

actualmente, essa trajectória parece acentuar-se. 

 

É, agora, comum, que os meios de comunicação social invoquem a 

“competitividade das empresas chinesas” para justificar as circunstâncias 

desfavoráveis à actividade das empresas nacionais e europeias; os comerciantes 

queixam-se da concorrência dos “produtos chineses”; a etiqueta “Made in China” 

prolifera no “mercado europeu”. Perante esta conjuntura, que poderemos designar, 

“empírica”, torna-se pertinente perceber a competitividade da economia chinesa no 

contexto europeu. 

 

As históricas relações económicas entre a China e a União Europeia deparam-se 

hoje com o início de uma nova era. Um dos eventos que esteve no centro desta 

mudança foi o acesso da China à Organização Mundial do Comércio, em 

Dezembro de 2001. Como consequência, numerosas barreiras ao comércio e ao 

investimento encontram-se em processo de supressão e, como resultado, assiste-

se à criação de novas oportunidades comerciais e de investimento. 

 

O presente trabalho visa analisar o desempenho da competitividade da China na 

União Europeia, ainda com 15 Países Membros, após a adesão daquele país à 

Organização Mundial do Comércio (OMC). Para tal, recorreu-se à análise de 

indicadores de competitividade e à metodologia das quotas de mercado 

constantes, complementados pela sistematização e pela descrição dos fluxos de 

comércio internacional observados. A análise foi efectuada em dois períodos: o 

primeiro refere-se aos três anos anteriores à adesão da China à Organização 

Mundial do Comércio (1999-2001); o segundo período (2002-2004) corresponde 

aos três primeiros anos de vigência do Acordo. 
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No Capítulo 2, é apresentada uma breve caracterização da China, em termos 

geográficos e históricos, bem como em matéria económica e política, com especial 

enfoque nas reformas iniciadas por Deng Xiaoping em direcção a uma “economia 

de mercado socialista com características chinesas”. 

 

A Organização Mundial do Comércio é descrita no terceiro capítulo, com uma 

breve referência ao seu antecessor, o GATT. Naquele capítulo são também 

abordadas as relações da China com a OMC, bem como um resumo do Acordo de 

Adesão da China à OMC e o Acordo da China com a União Europeia, firmado em 

2000, que serviu de documento preparatório para a adesão à OMC que se 

concretizaria no ano seguinte. 

 

O quarto capítulo enquadra o conceito de competitividade na teoria económica e 

apresenta algumas teorias da competitividade, dada a ausência de um quadro 

teórico abrangente, capaz de explicar aquele conceito em toda a sua diversidade. 

 

No Capítulo 5, é efectuada uma análise quantitativa da competitividade da China 

na UE15 entre 1999 e 2004, pelo estudo dos fluxos de comércio e pela 

interpretação de indicadores de competitividade. As exportações da China para a 

UE15 são ainda decompostas em quatro efeitos pela metodologia das Quotas de 

Mercado Constantes (Constant Market Shares Analysis), na qual o elemento mais 

interessante para o presente estudo será o “efeito competitividade”. 

 

O sexto capítulo identifica riscos e oportunidades para alguns sectores de 

actividade considerados relevantes na indústria europeia e para os quais, de 

acordo com a análise do capítulo anterior, a China revela crescente apetência. Os 

sectores identificados mereceram a atenção da Comissão Europeia no documento 

European Competitiveness Report 2004, preparado pela DG Empresas e Indústria, 

sendo incluídas neste capítulo as principais orientações a adoptar por parte da 

indústria europeia sugeridas por aquele trabalho. 

 

O último capítulo aponta as principais conclusões a retirar deste estudo e encerra 

a presente dissertação. 
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  CCCAAAPPPÍÍÍTTTUUULLLOOO   222   
BBBRRREEEVVVEEE   CCCAAARRRAAACCCTTTEEERRRIIIZZZAAAÇÇÇÃÃÃOOO   DDDAAA   CCCHHHIIINNNAAA   

 

 

A China1, não é apenas um país ou Estado-nação, mas uma civilização muito 

original e antiga com quase cinco mil anos de história. Ultrapassando o resto do 

mundo na arte e na ciência no séc. XV, quatro séculos mais tarde o país foi 

afectado por instabilidade social, grandes fomes, derrotas militares e ocupação 

estrangeira. 

 

Após a 2.ª Guerra Mundial, os comunistas liderados por Mao Tsé-tung 

implementaram um sistema autocrático socialista que, enquanto garantia a 

soberania chinesa, impunha severos controlos sobre a população. 

 

O seu sucessor Deng Xiaoping lançou, em 1978, uma política de reformas e 

modernização, promovendo o desenvolvimento económico através do sistema que 

mais tarde definiu como “economia de mercado socialista com características 

chinesas” e, no final do século XX, a produção já tinha quadruplicado. Para a 

maioria da população, a qualidade de vida melhorou significativamente, havendo 

maior liberdade individual no plano económico, apesar de o controlo político sobre 

a população continuar a ser apertado. 

 

No presente capítulo é elaborado um breve enquadramento geográfico, histórico, 

político e económico da China, centrando-se a análise destes dois últimos temas 

nas reformas iniciadas sob a direcção de Deng Xioping que, como se verá, foram 

fundamentais para a actual conjuntura chinesa. 

 

 

 
                                                
1
 A origem da palavra “China” (que é uma palavra europeia, não existindo em qualquer das 

línguas sino-tibetanas) foi-se perdendo à medida que era filtrada pelos vários povos 
atravessados pela Rota da Seda, a qual representou a primeira ligação histórica estável entre 
esta região asiática e a Europa. 
Há quem defenda que “China” derive da palavra chinesa para chá (igual à palavra em 
português, a qual tem origem etimológica no mandarim) ou da palavra “seda”. É também vulgar 
a associação da palavra “China” aos produtos daí originários: por exemplo, em inglês “china” 
pode também significar “porcelana”. 



10 

22..11  GGEEOOGGRRAAFFIIAA  EE  HHIISSTTÓÓRRIIAA  

 

Localizada no Sudoeste Asiático, a China faz fronteira com o Mar Amarelo, o Mar 

da China Oriental, o Mar da China do Sul e, ainda, com 14 países, a saber: 

Afeganistão, Butão, Cazaquistão, Coreia do Norte, Índia, Laos, Myanmar, 

Mongólia, Nepal, Paquistão, Quirguistão, Rússia, Tajiquistão e Vietname. A sua 

linha de fronteira tem cerca de 22.000 km. 

 

A República Popular da China é o quarto maior país do mundo, com uma área de 

9.596.960 km2, cerca do triplo da área total da União Europeia a 15. 

 

Actualmente, a capital chinesa é Pequim (Beijing) e o território chinês divide-se em 

232 províncias, 5 regiões autónomas e 4 municípios; a língua oficial é o mandarim 

e a moeda é o Yuan (também chamada Renminbi). 

 

O território chinês possui uma diversidade de paisagens, desde planaltos e 

montanhas no oeste a terras mais baixas no leste. Destaque-se ainda que o sul do 

país é atravessado por uma cadeia montanhosa que culmina nos Himalaias, onde 

se situa o monte Evereste, o ponto mais elevado do mundo, e que, a noroeste, a 

paisagem inclui planaltos elevados e desertos áridos, como o Takla-Makan e o 

deserto de Gobi, ambos em expansão. 

 

Um quinto da população mundial, cerca de 1,3 biliões de pessoas, vive na China, o 

que corresponde a cerca de 3,5 vezes a população da UE15. Em 2006, a 

população activa (15-64 anos) representava 71% da população, enquanto 21% da 

população tem entre 0-14 anos e a população acima dos 65 anos são 8%; a idade 

média da população ronda os 33 anos, apesar de a política de “um filho” estar a 

tornar a China num dos países mais envelhecidos do mundo. 

 

A China aparece como uma das primeiras civilizações a organizar-se enquanto 

nação (apesar de a identidade nacional chinesa ser um conceito intrincado), 

demonstrando um progresso notável nas áreas artística e científica relativamente 

ao resto do mundo. 

                                                
2 A China considera Taiwan a sua 23.ª província. 



11 

 

No I.º milénio a.C., a China consistia num conjunto complexo de pequenos reinos; 

em 221 a.C., estes reinos foram anexados ao Estado Qin, dando início à Dinastia 

Qin. No ano seguinte, o primeiro imperador desta Dinastia ordenou a construção 

da Grande Muralha que, com aproximadamente 3.000 km, pretendia barrar as 

constantes invasões dos povos do Norte. A sua construção só terminaria, já com 

uma extensão de 7.000 km, no séc. XV do milénio seguinte durante a dinastia 

Ming. 

 

Na sua história, as capitais da China situavam-se, essencialmente, no leste. As 

quatro capitais citadas mais frequentemente são Nanjing, Beijing (Pequim), Xi'an, e 

Luoyang. 

 

As línguas oficiais foram mudando ao longo da sua extensa história (incluindo 

línguas entretanto desaparecidas) e, actualmente, são faladas o Mandarim, na 

região de Pequim, o Cantonês, na região do Cantão e Xangai, o Sichuanês, no 

centro da China, e o Hakka, na região ocidental. 

 

As fronteiras do território chinês foram sofrendo modificações ao longo do tempo, 

com períodos de anexação e desunião de algumas zonas; a China mantém, ainda 

hoje, disputas internacionais relacionadas com determinados territórios com alguns 

países, tais como a Índia, as Filipinas, o Vietname, o Japão e a Rússia. 

 

No séc. XVIII, a China desfrutou de um progresso tecnológico acentuado, 

relativamente aos outros povos da Ásia Central; no entanto, face à Europa, era 

tecnologicamente pouco desenvolvida. Durante o século seguinte, a China 

adoptou uma postura intransigente em relação ao imperialismo europeu e, 

simultaneamente, estendia o seu domínio sobre a Ásia Central. 

 

O papel do Imperador Chinês desaparece em 1912, com a proclamação da 

República por Sun Yat-sen, e a China entra, posteriormente, em desagregação 

com a Guerra Civil Chinesa. Esta terminaria em Outubro de 1949 com a 

proclamação da República Popular da China por Mao Tsé-tung, colmando-se a 

vitória comunista com a fuga para Taiwan do governo nacionalista em Dezembro 

daquele ano. 
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Actualmente existem duas regiões que reclamam, formalmente, para si o nome de 

China: a República Popular da China e o Governo pré-revolucionário da República 

da China, que administra Taiwan e várias pequenas ilhas de Fujian. 

 

Em 1950, é firmada uma aliança entre a China e a União Soviética que duraria 

apenas dez anos e permitiu, com o apoio militar e económico soviético, o 

desenvolvimento na área social. 

 

Foram seguidas política desastrosas entre 1956 e 1962, nomeadamente a 

Campanha das Cem Flores e o Grande Salto Adiante, que pretendiam tornar 

rapidamente a China numa potência económica mas que resultaram no descalabro 

económico do país, com o agravamento das carências da população. O falhanço 

daquelas políticas teve como consequência o afastamento de Mao do poder e o 

início de conflitos com a aliada URSS. 

 

Mao regressa em 1966, com a ajuda da Guarda Vermelha e do exército chinês, e 

lança a Grande Revolução Cultural, derrubando os líderes do Partido Comunista 

Chinês (PCC) e colocando-se numa posição influente. No entanto, o ambiente 

radical em que decorreu a Revolução não foi favorável ao progresso económico 

que Mao ambicionava para a China. 

 

Dois anos após a morte de Mao, em 1978, o desenvolvimento económico foi 

definido por Deng Xiaoping como prioridade para o país e a política das Quatro 

Modernizações – Indústria, Ciência e Tecnologia, Defesa e Agricultura – foi 

aplicada à prática. A ênfase da orientação política deixou de estar na luta de 

classes e o país passou a focalizar-se na modernização económica. 

 

Esta orientação teve um notável sucesso nos anos 80, com a economia a crescer 

10% ao ano, o rendimento per capita a aumentar e a melhoria na distribuição de 

rendimentos. Contudo, a mudança registada no plano económico também trouxe 

instabilidade: divergências no partido sobre os limites das reformas, aumento do 

desemprego, subida da criminalidade e da corrupção e desequilíbrios sectoriais e 

regionais. 
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No final dos anos 80, crescem as pressões internacionais envolvendo direitos 

humanos, o ressurgimento da questão do Tibete, o embargo comercial, o 

aparecimento do discurso independentista em Taiwan e, com a queda dos regimes 

do leste europeu, as imagens registadas na Praça de Tianamen (Praça da Paz 

Celestial) em Junho de 1989, divulgadas por todo o mundo, tornam-se num 

símbolo da repressão exercida pelo poder político chinês estabelecido. 

 

Já no final dos anos 90, a fórmula “um país, dois sistemas” foi a solução 

encontrada para reincorporar os enclaves coloniais de Hong-Kong (1997) e Macau 

(1999), atrair capitais e recursos humanos das comunidades chinesas além-mar 

(sobretudo as fixadas no sudoeste asiático) e reunificar o país criando uma 

federação com Taiwan. 

 

De facto, o modelo “um país, dois sistemas” orientou as reformas políticas e 

económicas desde o final dos anos 70 do século XX: os princípios da economia de 

mercado guiaram a reforma económica chinesa, com a autorização progressiva da 

iniciativa privada e a abertura ao comércio externo; no plano político, o PCC 

manteve-se, sem alterações, a comandar o destino da China. Jiang Zemin, 

secretário-geral do PCC e presidente da China entre 1990 e 2002, confirmou, no 

congresso de sucessão em Novembro de 2002, a rejeição de qualquer mudança 

no sistema político do país, no sentido da democracia. 

 

 

22..22  EENNQQUUAADDRRAAMMEENNTTOO  EECCOONNÓÓMMIICCOO  EE  PPOOLLÍÍTTIICCOO  

 

Com a morte de Mao em 1976 e a posterior prisão dos seus principais apoiantes, 

Deng Xiaoping assume as funções de Vice Primeiro-Ministro em 1977, juntando 

àquelas, as funções de Vice-Presidente do PCC e de Chefe do Estado-Maior das 

Forças Armadas. Este facto viria a revelar-se fundamental para a possibilidade de 

implementação das reformas económicas desde 1978. 

 

No terceiro plenário do 11.º Congresso do Comité Central do PCC, realizado nesse 

ano, ficou decidida a concretização da modernização socialista da China e a 

implementação da decisão estratégica de reformas e abertura ao exterior. 
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Também naquele ano foi aprovado o programa das Quatro Modernizações: 

Agricultura, Ciência e Tecnologia, Indústria e Defesa Nacional. Este programa já 

tinha sido proposto antes da Revolução Cultural mas o ambiente extremista em 

que esta decorreu não permitiu colocá-lo em prática. 

 

O programa de modernização teve início em 1979 com a reforma da agricultura, 

sector fundamental da economia chinesa que engloba grande parte da população 

activa. Os agricultores estavam organizados em comunas, cuja produção bem 

como os preços dos produtos agrícolas eram determinados pelo Estado. Com a 

reforma da agricultura, a responsabilidade da produção, a propriedade dos meios 

de produção e as decisões sobre as mesmas foram transferidas gradualmente das 

comunas para os próprios agricultores, através da instituição de “contratos de 

responsabilidade” entre o Estado e a família camponesa. Os produtores rurais 

ficavam obrigados a vender ao Estado uma determinada quantidade da sua 

produção (a preços fixados administrativamente); o excedente da sua produção 

podia ser comercializado livremente. Como resultado, a produção agrícola cresceu 

nos anos subsequentes e o rendimento das famílias também aumentou. 

 

Na primeira metade dos anos 80 do século XX, a reforma do sector industrial 

permitiu a constituição de empresas privadas para complementar as empresas 

públicas, havendo lugar à liberalização de preços e salários. O governo foi 

reduzindo progressivamente a lista de bens cuja produção estava sujeita ao 

planeamento estatal, autorizou que as indústrias decidissem sobre a produção e a 

distribuição dos seus produtos e aboliu a política de fixação de preços pelo Estado. 

Estas medidas resultaram na reestruturação do sector da distribuição bem como 

em maior capacidade de decisão e de envolvimento na actividade económica das 

empresas privadas. 

 

Com a transferência para as empresas estatais de algumas responsabilidades 

anteriormente atribuídas aos órgãos governamentais de gestão, deu-se início à 

progressiva descentralização da tomada de decisões. As empresas estatais 

passaram a ser responsabilizadas pelas suas acções e foram também autorizadas 

a reter parte dos lucros como incentivo ao desempenho. 
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A reforma do sector público produtivo incluiu ainda a redução gradual dos 

subsídios do Estado às empresas estatais, substituindo-os pelo financiamento com 

recurso a empréstimos junto da banca. As empresas públicas tornam-se 

progressivamente menos dependentes dos organismos estatais e mais 

liberalizadas. Actualmente, apenas um terço da economia chinesa continua a ser 

directamente controlada pelo Estado pois, desde 1997, milhares de empresas 

estatais foram privatizadas ou, mesmo, encerradas. 

 

A reforma fiscal teve início em 1980 e caracteriza-se pela descentralização da 

responsabilidade fiscal e pela autonomia parcial das províncias no aumento das 

receitas e na redução da despesa pública. Os impostos começaram a recair sobre 

as actividades económicas, primeiro através da aplicação de taxas sobre a 

actividade de joint ventures e empresas de capitais estrangeiros, alargando-se 

progressivamente às restantes empresas. 

 

O governo pretendia que o desenvolvimento económico chinês não pusesse em 

causa o modelo político estabelecido, pois percebeu que era inevitável o recurso 

aos capitais, equipamento e know how estrangeiros para a realização dos 

progressos económicos na China. A abertura ao exterior seria planeada, 

controlada e gradual. 

 

A solução foi a constituição, em 1980, das Zonas Económicas Especiais (ZEE), 

espaços geográficos de contacto com o exterior bem delimitados, cujo objectivo 

era atrair investimento estrangeiro, produzir para exportação, desenvolver o 

comércio externo da China e criar postos de trabalho. Os estrangeiros dispunham 

nas ZEE de condições especiais: era permitida a utilização de modelos de gestão 

“capitalistas”, as leis económicas eram diferentes e o sistema fiscal mais favorável. 

 

As ZEE teriam que ser criadas nas localizações estratégicas mais favoráveis ao 

crescimento económico. Assim, a primeira ZEE foi constituída em Shenzhen, 

aldeia que faz fronteira com Hong Kong. A segunda foi estabelecida numa aldeia 

na fronteira com Macau, em Zhuhai. As outras três foram criadas em Shantou, 

Xiamen e Ilha de Hainan. Para evitar o afluxo de pessoas do interior do país a 

estas zonas, foram criadas fronteiras entre as ZEE e as áreas circundantes, às 

quais só teriam acesso as pessoas autorizadas. 
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O sexto e sétimo Planos Quinquenais, referentes ao período entre 1981 e 1990, 

determinaram a realização dos maiores esforços de desenvolvimento na costa 

leste. Neste período, as autoridades implementaram políticas experimentais em 

determinadas regiões e empresas para que, em caso de sucesso, fossem 

alargadas a outras regiões ou empresas; deste modo, modelos desvantajosos não 

provocariam grandes prejuízos. “Atravessar o rio sentindo as suas pedras sob os 

pés”, foi a imagem sugerida por Deng para ilustrar esta política “experimental”. 

 

No final de 1984, o 12.º Congresso do PCC decidiu concretizar a reforma do 

sistema económico chinês das cidades. Os objectivos estabelecidos foram o 

aumento da autonomia das empresas estatais e o incremento da liberalização do 

comércio externo e do investimento estrangeiro. Assim, de uma estratégia limitada 

de abertura ao exterior passou-se a uma estratégia de maior integração na 

economia internacional, com uma orientação mais nítida para a produção de bens 

para exportação. Nesse ano, o governo chinês abriu ao exterior 14 cidades 

costeiras a fim de atrair investimento estrangeiro3. 

 

A partir de 1988, a abertura da China ao exterior estendeu-se às fronteiras do país, 

às áreas ao longo do rio Yangtze e às zonas do interior. Em meados de 1992, a 

China já tinha aberto ao investimento estrangeiro mais 13 cidades, povoações 

fronteiriças e todas as capitais das províncias do interior do país e regiões 

autónomas. Foram, também, estabelecidas 20 zonas de desenvolvimento 

económico e tecnológico nas zonas do litoral já abertas anteriormente. 

 

Desde meados dos anos 80 que as autoridades chinesas recorrem a vários 

instrumentos para promover as exportações, tais como a aplicação de direitos 

aduaneiros mais favoráveis a produtos importados que posteriormente entram no 

fabrico de produtos destinados a exportação. Os bens de capital importados por 

empresas estrangeiras, quando representam um investimento inicial, beneficiam 

também de tratamento pautal favorável, funcionando como medida de ajuda 

estatal ao IDE4. 

 

                                                
3 Serra (1997). 
4
 Cfr. Lemoine, Gaulier e Ünal-Kesenci (2005). 
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Em 1987, no 13.º Congresso do Comité Central do PCC, ficou determinada a 

estratégia de desenvolvimento da modernização da China em três fases: de 1981 

a 1990, duplicar o PIB chinês de 1980, a fim de resolver os problemas essenciais 

do povo chinês (alimentação e vestuário); segundo, entre 1991 e 2000, 

quadruplicar o PIB chinês de 1980, com o objectivo de a população chinesa 

alcançar um padrão de vida modestamente confortável; terceiro, no séc. XXI, 

atingir os valores do PIB dos países desenvolvidos. Refira-se que o primeiro 

objectivo foi atingido no final dos anos 80 do séc. XX e o segundo foi alcançado 

em 1995, antes da data prevista. 

 

É no 14.º Congresso do Comité Central do PCC, realizado em 1992, que Deng 

expõe a sua “teoria da construção do socialismo com características chinesas” 

como orientação das políticas a implementar na China e escolhe como prioritária a 

reforma económica da China através da implementação da “economia socialista de 

mercado”. 

 

As principais características do sistema chinês de “economia socialista de 

mercado” são as seguintes: a iniciativa pública continua a ser a principal forma de 

propriedade, enquanto se desenvolvem outras formas de propriedade; alteração 

gradual das empresas públicas no sentido da economia de mercado; definição dos 

direitos e das responsabilidades das empresas, com as funções do governo a 

afastarem-se da administração das empresas, as quais devem ser dirigidas com 

base em princípios teóricos de gestão; intervenção do Estado na economia através 

de políticas macroeconómicas de regulação; abertura e unificação do mercado 

interno e integração deste com o comércio internacional; criação de um sistema 

multifacetado de segurança social. 

 

O 9.º Plano Quinquenal (1996-2000) definiu os seguintes objectivos: completar a 

segunda fase do plano estratégico para modernização e quadruplicar o PIB per 

capita de 1980 em 2000; aumentar o nível de vida da população e erradicar a 

pobreza. 

 

Iniciada em meados da década de 90 do séc. XX, a reforma do sistema financeiro 

chinês implicou a criação do Banco do Povo da China (Banco Central), que exerce 

o controlo e a supervisão do sector financeiro chinês, formado principalmente 
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pelos bancos públicos. O Banco Industrial e Comercial da China, Banco da China, 

Banco Agrícola da China e Banco da Construção da China são quatro bancos 

comerciais estatais pouco lucrativos, com uma pesada estrutura burocrática e com 

25% de crédito malparado (antes da reforma financeira, era o Estado que 

determinava os empréstimos concedidos). 

 

Em 1994 foram constituídos o Banco de Desenvolvimento Agrícola, o Banco de 

Desenvolvimento da China e o Banco de Importação e Exportação da China, com 

o objectivo de financiar as políticas do governo, nomeadamente, a concessão de 

crédito bonificado a projectos de infra-estruturas e crédito de médio e longo prazo 

para importação e exportação de bens. 

 

A Lei do Banco Comercial, promulgada em 1995, criou uma conjuntura favorável à 

formação do sistema de bancos comerciais e estabeleceu o quadro jurídico para a 

conversão de bancos públicos em bancos comerciais, permitindo a reestruturação 

de 120 pequenos bancos. A partir de 1998, o capital dos bancos comerciais 

estatais foi aberto ao investimento estrangeiro constatando-se, desde então, uma 

lenta recuperação financeira daquelas instituições. 

 

Desde 2003, a Comissão Reguladora dos Bancos da China exerce a supervisão 

dos bancos chineses, elabora das regras e regulamentos para a execução daquela 

supervisão e fiscaliza e sanciona o não cumprimento nas regras no sistema 

bancário. 

 

Existem cerca de 180 bancos comerciais com capitais mistos e a abertura de 

bancos estrangeiros na China resultou dos compromissos assumidos pelas 

autoridades chinesas no acordo de adesão à OMC, com a eliminação da proibição 

de estabelecimento e operações ao capital estrangeiro até 2006. 

 

As Bolsas de Valores de Shanghai e Shenzhen foram fundadas em, 

respectivamente, 1990 e 1991, actividade inexistente até então na China. Só em 

1998 foi estabelecida a Comissão Reguladora de Valores da China, responsável 

pela elaboração do sistema de supervisão das Bolsas e do Mercado de Futuros, e 

pela fiscalização do sector, designadamente de empresas cotadas, corretoras, 
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sociedades gestoras de fundos de investimento, órgãos consultivos e 

intermediários do sector. 

 

Apesar das reformas executadas, o sistema financeiro da China continua pouco 

eficiente e inadequado à dimensão e à crescente sofisticação da economia 

chinesa. 

 

No 15.º Congresso do Comité Central do PCC, em Setembro de 1997, onde, mais 

um vez, foi reconhecido que o sector privado é um elemento fundamental na 

economia socialista chinesa, estabeleceu-se o objectivo de colocar a China entre 

os primeiros 10 países do séc. XXI, duplicar o PIB com base nos resultados de 

2000, aumentar a qualidade de vida da população, aperfeiçoar a estrutura de 

mercado com características chinesas. Para 2010, os objectivos são duplicar o PIB 

chinês de 2000 para, assim, aumentar o nível de vida da população e concretizar a 

economia socialista de mercado. 

 

O Comité Central do Partido Comunista Chinês aprovou em Outubro de 2005 o 

11.º Plano Quinquenal (2006-2010) que prevê uma redução de 20% no consumo 

de energia por unidade de PIB até 2010 e fixa como objectivo para aquele ano a 

duplicação do PIB chinês verificado em 2000. O Plano refere, num horizonte até 

2020, a construção de uma “sociedade harmoniosa”, com a correcção das 

desigualdades constatadas a nível regional e social, com a melhoria das políticas 

nas áreas da educação, saúde e segurança social. Por último, o Plano sublinha a 

importância essencial da conservação dos recursos e da protecção ambiental mas 

não inclui políticas nem reformas naquele sentido. 

 

A reestruturação da economia e os ganhos de eficiência dela resultantes 

contribuíram para que o PIB seja hoje 10 vezes superior ao PIB verificado em 

1978. Tomando como referência a paridade do poder de compra (PPP), em 2005, 

a China foi eleita a segunda maior economia do mundo, logo a seguir aos E.U.A., 

apesar de apresentar um rendimento per capita médio/baixo e de 120 a 130 

milhões de chineses viverem actualmente abaixo do limiar internacional de 

pobreza (cerca de 0,78€ por dia) 5. 

 

                                                
5
 De acordo com Wu Zhong, do Departamento para a Redução da Pobreza do Governo Chinês. 
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Deng reconheceu num discurso em 1980 que seria necessário que alguns 

indivíduos e regiões se tornassem “ricos primeiro”, para que mais adiante fosse 

possível a prosperidade. O desenvolvimento económico foi mais rápido no litoral 

que no interior e existem grandes disparidades de rendimento entre as várias 

regiões. Aliás, milhões de cidadãos chineses, em especial nas zonas rurais, estão 

excluídos do crescimento económico. No final de 2005, cerca de 23 milhões de 

chineses não tinham nem casa, nem alimentação ou vestuário suficientes6. A 

OCDE refere a crescente disparidade entre as populações rural e urbana: um 

trabalhador rural ganha hoje 3,2 vezes menos que um trabalhador urbano; há 20 

anos, essa diferença era de 1,87. Entre 100 e 150 milhões de trabalhadores rurais 

excedentários migram sazonalmente entre as suas aldeias e as cidades, grande 

parte deles subsistindo com baixos salários em empregos a tempo parcial. 

 

 

RRREEESSSUUUMMMOOO   
 

A China surge como uma das primeiras civilizações fundadoras de uma nação, 

com um passado de cinco mil anos. Na sua história mais recente, a China assistiu 

a momentos agitados, desde a ocupação estrangeira no final do séc. XIX até à 

Revolução Comunista em 1947, com as políticas desastrosas de Mao Tsé-tung 

que se seguiram. 

 

Nos anos de 1970, com a modesta designação de “reformas”, as políticas 

encetadas no período de governação de Deng Xiaoping e prosseguidas nos 

últimos 30 anos, resultaram numa verdadeira revolução na economia chinesa, sem 

que fossem efectuadas reformas no sistema político estabelecido. A força militar 

exercida na Praça de Tianamen em Julho de 1989 pretendeu também ser um sinal 

de que a liberalização no âmbito económico não seria seguida pela 

democratização na esfera política. 

 

As reformas iniciaram-se com a aprovação, em 1978, do programa das Quatro 

Modernizações: Agricultura, Ciência e Tecnologia, Indústria e Defesa Nacional. Os 

princípios orientadores da economia de mercado (abertura à iniciativa privada, 

                                                
6
 Segundo informações do jornal oficial chinês "China Daily", que cita dados governamentais. 

7 Oliveira (2006). 
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preços definidos pelo mercado, regulamentação estatal, existência de propriedade 

privada) foram aplicados gradualmente à economia chinesa através dos Planos 

Quinquenais definidos pelo governo chinês, instrumentos característicos das 

economias planificadas. 

 

A reforma da agricultura trouxe estabilidade a grande parte da população activa e 

permitiu o aumento do rendimento das famílias. 

 

O sector industrial foi sendo aberto progressivamente à iniciativa privada, com a 

atribuição da gestão às empresas estatais ou, em certos casos, com o 

encerramento das unidades detidas pelo Estado. No entanto, a tecnologia 

disponível na China era obsoleta e o governo chinês percebeu que a 

modernização só ocorreria com recurso a parcerias com entidade estrangeiras. As 

Zonas Económicas Especiais foram fundamentais para a reforma industrial, 

consistindo em locais bem delimitados e abertos ao exterior, com o objectivo de 

captar investimento estrangeiro a fim de produzir para exportação, expandir o 

comércio externo chinês e criar postos de trabalho. O êxito deste conceito levou a 

que fosse progressivamente alargado a outras zonas do território chinês. 

 

O sistema financeiro chinês, pouco eficiente e desajustado à dimensão e 

sofisticação da economia chinesa, tem sido aberto a capitais estrangeiros devido 

aos compromissos assumidos pelas autoridades chinesas no documento de 

adesão à OMC. 

 

Actualmente, as orientações previstas no 11.º Plano Quinquenal (2006-2010) 

reflectem os problemas chineses relacionados com as desigualdades sociais e 

regionais, melhorias no âmbito da educação, saúde e segurança social e, ainda, 

com os recursos naturais e protecção ambiental. 

 

A forma gradual como as mudanças económicas foram implementadas desde que 

Deng chegou ao poder, parece seguir o ensinamento de Confúcio “Transportai um 

punhado de terra todos os dias e fareis uma montanha”. 
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  CCCAAAPPPÍÍÍTTTUUULLLOOO   333   
AAA   CCCHHHIIINNNAAA   EEE   AAA   OOOMMMCCC   

 

 

Legatária de um Acordo nascido no final da Segunda Grande Guerra, a OMC 

assume actualmente um importante papel no denominado sistema de trocas 

multilaterais, ao definir, entre outras acções, regras comerciais favoráveis ao 

desenvolvimento do comércio internacional. Apesar de granjear contestatários às 

suas actividades, é consensual que as suas iniciativas têm contribuído para o 

incremento global das trocas comerciais. 

 

Os compromissos assumidos pela China no texto do Acordo de Adesão à OMC 

revelaram-se decisivos para a integração daquela economia no sistema 

internacional de trocas comerciais. O Acordo compeliu ainda as autoridades 

chinesas a efectuar uma série de reformas, as quais concorreram para a 

modernização daquele país asiático. 

 

 

33..11..  NNOOTTAASS  SSOOBBRREE  AA  OOMMCC  

 

Após a Segunda Guerra Mundial, generalizou-se entre os países a ideia que a 

adopção de uma política proteccionista seria um factor fundamental para o 

desenvolvimento da indústria nacional. Assistiu-se ao elevar das tarifas 

alfandegárias, à colocação de barreiras não tarifárias, bem como outras medidas 

restritivas do comércio mundial. 

 

A trindade GATT8/ BM9/ FMI10 foi a solução encontrada por americanos e europeus 

para alcançar estabilidade mundial e criar as condições de desenvolvimento 

económico posterior ao desfecho da Guerra. O FMI seria responsável pela 

manutenção da estabilidade cambial, enquanto o BM garantiria o financiamento de 

infra-estruturas nos países em desenvolvimento A criação de um ambiente de 

                                                
8
 General Agreement on Tarifs and Trade. 

9 Banco Mundial. 
10 Fundo Monetário Internacional. 
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confiança internacional favorável às trocas comerciais mundiais ficou a cargo do 

GATT (que surgiu da tentativa fracassada de formação da Organização 

Internacional do Comércio, prevista em Bretton-Woods, com a missão de 

implementar e regular o comércio mundial mas que, devido a divergências de 

interesses, não foi possível concretizar). 

 

Assim, em 1948, foi estabelecido o Acordo Geral sobre Pautas Aduaneiras e 

Comércio (GATT) cujo principal objectivo era a promoção do comércio 

internacional através do desarmamento pautal e fundava-se num conjunto de 

regras e concessões tarifárias, como forma de combater práticas proteccionistas e 

de harmonizar as trocas comerciais. 

 

O GATT funcionava com base em negociações ou rondas. Numa primeira fase, as 

negociações visavam principalmente a redução das tarifas aduaneiras, mas, 

posteriormente, evoluíram para outros temas como os direitos anti-dumping e as 

medidas não-tarifárias. 

 

A última negociação finalizada ficou conhecida como Uruguay Round e decorreu 

entre 1986 e 1994, tendo levado à extinção do GATT e, simultaneamente, à 

fundação da Organização Mundial do Comércio. 

 

Com sede em Genebra, a OMC iniciou oficialmente as suas actividades em 1 de 

Janeiro de 1995. Actualmente, a OMC tem 148 Países Membros que representam 

cerca de 90% das trocas comerciais mundiais e perto de 30 candidatos estão a 

negociar a sua adesão11. 

 

Tal como o GATT, também a OMC exerce as suas actividades com base em 

rondas. Lançada em Doha, Qatar, em Novembro de 2001, a Ronda de Doha é a 

negociação mais recente da OMC. Em Julho de 2006, as negociações ficaram 

suspensas, devido a divergências entre alguns Países Membros, nomeadamente, 

os EUA e a União Europeia.  

 

A OMC não é apenas um GATT ampliado. O GATT era um acordo multilateral, de 

carácter provisório, sem estrutura permanente e sem base institucional, com uma 

                                                
11

 De acordo com o World Trade Organization Annual Report 2005. 
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pequena secretaria associada. Desde a sua criação, o GATT contribuiu 

efectivamente para a remoção das barreiras comerciais mundiais, mas nunca teve 

poder suficiente para impedir que alguns de seus signatários optassem por 

políticas proteccionistas devido, em parte, à fragilidade de seus mecanismos de 

solução de disputas comerciais, extremamente susceptíveis a bloqueios. Pelo 

contrário, a OMC é uma organização permanente com estrutura própria e com 

personalidade jurídica própria. Como sistema institucional, possui poderes para a 

regulação de diferendos. De facto, os compromissos sob seus auspícios são 

absolutos e permanentes e o seu sistema de solução de conflitos é mais efectivo e 

menos sujeito a bloqueios. 

 

Os signatários dos acordos do GATT eram “partes contratantes” enquanto os da 

OMC são denominados “Países Membros”. As normas do GATT restringiam-se ao 

comércio de mercadorias, enquanto as regras da OMC englobam o comércio de 

mercadorias e de serviços, a propriedade intelectual, as relações com o comércio 

das telecomunicações, a informática, os serviços financeiros, os seguros e os 

valores imobiliários. O GATT possuía acordos de carácter plurilateral, dado que 

muitas das regras negociadas nos anos 70 (Ronda de Tóquio) não foram 

subscritas por todos os países. Já os acordos da OMC são praticamente todos 

multilaterais, ou seja, subscritos integralmente pelos Países Membros. As únicas 

excepções são os acordos sobre carne bovina, produtos lácteos, aeronaves civis e 

contratação pública, que são bilaterais e cuja adesão é voluntária. 

 

O GATT incorporava duas funções: um acordo internacional que definia as regras 

do comércio e um organismo internacional para gerir o acordo. Por outro lado, 

enquanto o GATT como organização deu lugar à OMC, o GATT enquanto acordo 

geral sobre as tarifas aduaneiras continua a existir, ainda que o seu âmbito de 

intervenção tenha sido alargado e actualizado. 

 

Entre as funções da OMC, podem-se enumerar as seguintes: administrar os 

acordos comerciais alcançados no âmbito da OMC; promover Fóruns para as 

negociações comerciais; intervir nas disputas relacionadas com o comércio 

internacional; observar as políticas comerciais adoptadas pelos diversos países; 

prestar apoio técnico e assistência comercial, aos países em desenvolvimento e 
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aos países em vias de desenvolvimento; cooperar com outras organizações 

internacionais. 

 

O órgão decisor da OMC é a Conferência Ministerial que se reúne, pelo menos, 

cada 2 anos. O Conselho Geral, que depende da Conferência Ministerial, é 

formado por embaixadores e delegados, e realiza várias reuniões ao longo do ano 

em Genebra. No patamar abaixo estão o Conselho de Mercadorias, o Conselho 

dos Serviços e o Conselho da Propriedade Intelectual (TRIPS), os quais reportam 

ao Conselho Geral. 

 

A OMC integra ainda comités especializados e grupos de trabalho que preparam 

negociações individuais e desenvolvem trabalhos em outras áreas tais como 

ambiente, desenvolvimento, candidaturas de novos Países Membros e acordos 

regionais de comércio. 

 

 

33..22..  AA  CCHHIINNAA  NNAA  OOMMCC  

 

A China fez parte dos Países Membros fundadores do GATT em 1948; no entanto, 

com a proclamação da República Popular da China por Mao Tsé-tung em 1949, o 

governo nacionalista, que com a Revolução se viu forçado a fugir para Taiwan, 

comunicou ao GATT o abandono daquele sistema por parte da China nesse 

mesmo ano. 

 

No entanto, o governo de Pequim nunca reconheceu esta decisão emanada do 

antigo governo e, em 1986, a China notificou o GATT da sua pretensão de ocupar 

o seu lugar naquela organização, pois considerava que ainda era uma das partes 

contratantes. 

 

Consequentemente, em 1987, foi criado um grupo de trabalho para analisar a 

candidatura da China ao GATT, ficando incumbido de duas tarefas: elaborar um 

relatório sobre as deliberações tomadas no processo de adesão e redigir o 

Protocolo de Adesão. Este grupo de trabalho era constituído por representantes 

dos Países Membros do GATT. 
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Os trabalhos relacionados com o regime de comércio para mercadorias foram 

concluídos ainda no âmbito do GATT; mais tarde, já sob alçada da OMC, as 

negociações foram alargadas com o objectivo de incluírem também outras 

matérias, tais como comércio de serviços, novas regras sobre medidas não-

tarifárias e regras relacionadas com os direitos de propriedade intelectual. 

 

Parte do processo de adesão da China à OMC decorreu em negociações bilaterais 

entre a China e os Países Membros da OMC, que se realizaram em privado, sem a 

intervenção dos restantes Países Membros. Por exemplo, o acordo bilateral entre 

a China e a UE, referido no próximo ponto deste capítulo, serviu de base ao 

protocolo definitivo de acessão daquele país à OMC. 

 

Deste modo, e após cerca de 15 anos de negociações, foi ratificado o texto formal 

de adesão pelos, à época, 142 Países Membros da OMC, o qual produziria efeitos 

decorridos 30 dias a contar da notificação oficial à OMC da concordância com 

aquele texto. 

 

A decisão de candidatura à OMC por parte da China suscitou algumas questões12, 

desde logo devido ao isolamento da economia chinesa durante várias décadas. A 

administração chinesa identificou algumas oportunidades para a economia com a 

adesão à OMC, das quais não poderia beneficiar se mantivesse o país fechado ao 

exterior. Como País Membro da OMC, a China teria a oportunidade de conquistar 

novos mercados, visto que os Países Membros da organização passariam a estar 

disponíveis para os produtos chineses; por outro lado, as necessidades dos 

operadores económicos chineses (tanto consumidores como produtores) poderiam 

ser satisfeitas em condições mais vantajosas. 

 

As autoridades chinesas identificaram também outra oportunidade na adesão à 

OMC: o combate às medidas anti-dumping negociadas no âmbito daquela 

organização. De facto, as regras de anti-dumping impostas aos produtos chineses 

representavam um golpe no comércio da China com o resto do mundo. A adesão à 

OMC veio, sem dúvida, promover a redução daqueles entraves ao comércio dos 

produtos chineses. Todavia, mais importante que a restrição à imposição de anti-

dumping sobre os produtos chineses, o acesso à organização veio permitir que a 

                                                
12

 Cfr. Mallon e Whalley (2004). 
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China participasse activamente na execução das regras da OMC, que 

tradicionalmente penalizavam as trocas comerciais com aquele país. 

 

A adesão à OMC permitiu ainda uma mudança estrutural na economia chinesa 

pois representou uma conjuntura inestimável de actualização tecnológica daquele 

país. De facto, a tecnologia implementada na China era obsoleta; a adesão trouxe 

também a oportunidade de modernização tecnológica da economia chinesa. É 

claro que convém alertar para o facto de a China manter sob apertado controlo os 

investimentos estrangeiros em todos os sectores de actividade, pelo que é de 

esperar que a modernização tecnológica ocorra num processo gradual e orientado 

pelas autoridades chinesas. 

 

Os parceiros comerciais da China também retiraram vantagens da adesão daquele 

país à OMC, dado que, como membro da OMC, houve um maior acesso àquele 

mercado e também um ambiente mais previsível tanto para as trocas comerciais 

como para o investimento estrangeiro. 

 

Em síntese, pode-se afirmar que a OMC funcionou como veículo condutor da 

ascensão da economia chinesa no panorama internacional, especialmente devido 

às oportunidades proporcionadas mas também ao colmatar de certas dificuldades 

identificadas pela administração chinesa. 

 

 

33..33..  OO  AACCOORRDDOO  BBIILLAATTEERRAALL  UUEE--CCHHIINNAA  

 

Em 19 de Maio de 2000, foi estabelecido o Acordo Bilateral entre a UE e a China, 

o qual, no ano seguinte, seria incluído nas negociações de adesão daquele país à 

OMC. O acordo abrange mercadorias e serviços, focando-se principalmente na 

liberalização e abertura da economia chinesa quer à iniciativa privada quer às 

empresas estrangeiras. De facto, o Estado chinês manteve durante muitos anos 

restrições às empresas detidas por estrangeiros, não possibilitando sequer o seu 

estabelecimento em alguns sectores (por exemplo, como aconteceu no sector 

farmacêutico até meados dos anos 90). 
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Assim, em relação ao comércio de bens, assiste-se à redução das tarifas 

alfandegárias sobre determinados produtos e à imposição de outras normas, como 

controlos fitossanitários. As autoridades chinesas concordam ainda em eliminar 

progressivamente os monopólios do Estado na importação de crude e derivados 

do petróleo, bem como o monopólio estatal de exportação de seda. 

 

O governo chinês permite também a entrada às empresas estrangeiras no 

mercado da prestação de sectores de serviços. Assim, actividades económicas 

que anteriormente se encontravam vedadas à iniciativa estrangeira, como a banca, 

os seguros ou o apoio jurídico, podem agora ser oferecidos por aquelas entidades. 

 

Elencam-se, de seguida, os principais pontos daquele acordo: 

 

• Telecomunicações: O calendário para a abertura do mercado de comunicações 

móveis foi antecipado por 2 anos. O investimento estrangeiro é permitido em 

25% desde o início da adesão, 35% no ano seguinte e 49% nos 3 anos após a 

adesão. O mercado de comunicações móveis e fixas não terá entraves ao 

tráfego quer entre cidades quer dentro de cada cidade. 

A China acordou em abrir o mercado de leasing em 3 anos, sendo permitido às 

empresas estrangeiras alugar a capacidade instalada dos operadores chineses 

e revender essa capacidade alugada a nível doméstico e a nível internacional. 

 

• Seguros: Foi negociado o controlo efectivo por parte dos participantes 

estrangeiros em joint-ventures no ramo de seguros de vida, através da escolha 

do parceiro, e foi também prestada uma garantia legal de não interferência em 

contratos privados. 

A China acordou em conceder de imediato 7 novas licenças a seguradoras 

europeias, nos segmentos vida e não vida, e permitiu a duas empresas 

europeias estabelecerem-se em duas novas cidades. 

As empresas de seguros estrangeiras podem expandir o seu negócio 2 anos 

mais cedo que o previsto no acordo sino-americano. 

As seguradoras estrangeiras podem operar na China, desde a adesão, em 

joint-ventures numa relação de igualdade com o parceiro local e 5 anos após a 

adesão não será obrigatório para os estrangeiros operar em joint-ventures. 
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• Monopólios estatais de importação / Restrições à exportação: Abertura gradual 

à iniciativa privada desde o momento da adesão das áreas de negócio 

reservadas aos monopólios estatais de importação de crude e derivados do 

petróleo e de fertilizantes. 

O monopólio estatal de exportação de seda (a China é responsável por 70% da 

produção mundial de seda) cessou em 2005. 

 

• Tarifas: A China diminuiu as taxas aduaneiras de importação sobre mais de 

150 produtos – que correspondem aos mais exportados pela UE - como por 

exemplo maquinaria, cerâmica e vidro, têxteis, vestuário, calçado e artigos de 

pele, cosméticos e bebidas espirituosas. O nível de tarifas aceite ronda 8-10%. 

 

• Sector Automóvel: As marcas de automóveis europeias encontram-se 

estabelecidas na China e têm flexibilidade de escolha em relação ao tipo de 

veículos a fabricar. A China concordou ainda em eliminar a imposição de joint-

ventures para a produção de motores até à adesão. 

 

• Distribuição: Abertura do mercado doméstico a multinacionais, grandes 

superfícies, grandes armazéns e cadeias de lojas de grande dimensão. 

 

• Agricultura: Melhoria de acesso ao mercado interno para os produtos europeus 

mais relevantes, tais como lacticínios, massa, vinho e azeite. Foi ainda 

preparado um acordo em relação às regras sanitárias e fitossanitárias para os 

produtos agrícolas. 

 

• Medidas horizontais: A China concordou em abolir medidas que provoquem 

distorções no mercado e que tenham efeitos macroeconómicos, bem como 

subsídios industriais à exportação. Relativamente às aquisições públicas, o 

Estado chinês comprometeu-se a criar um sistema de escolha transparente, 

sem discriminação dos concorrentes estrangeiros. A China aceitou também 

cessar a preferência pelos produtores nacionais nos produtos farmacêuticos, 

químicos, serviços pós-venda, cigarros e bebidas espirituosas. 
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• Outros: Melhoria nas condições de acesso de mercado das empresas 

estrangeiras relativamente ao sector bancário, serviços jurídicos, contabilidade, 

arquitectura, turismo, construção e estudos de mercado. 

 

 

33..44..  OO  AACCOORRDDOO  DDEE  AADDEESSÃÃOO  ÀÀ  OOMMCC  

 

As negociações para o Acordo de Adesão, concluídas a 17 de Setembro de 2001, 

prepararam o caminho para o texto ratificado formalmente na Conferência 

Ministerial da OMC que decorreu em Doha, Qatar, em Novembro do mesmo ano. 

O Acordo seria concluído em 11 de Dezembro de 2001. 

 

Para aderir à OMC, a China comprometeu-se a encetar esforços no sentido de 

abrir e liberalizar o regime como forma de acolher o comércio internacional e 

garantir aos restantes parceiros da OMC um ambiente estável para as trocas 

comerciais e para o investimento estrangeiro, conforme estabelecem as regras da 

OMC. 

 

 

33..44..11..  PPRRIINNCCIIPPAAIISS  PPOONNTTOOSS  DDOO  AACCOORRDDOO  

 

Alguns dos compromissos assumidos pela China foram os seguintes: 

• A China não discriminará os Países Membros da OMC. As empresas 

estrangeiras não serão prejudicadas em relação às empresas nacionais, no que 

respeita ao direito ao comércio; o mesmo se aplica em relação aos cidadãos 

estrangeiros. 

• A China extinguirá a prática de preços diferenciados bem como tratamento 

discriminatório entre produtos que se destinam ao mercado nacional e produtos 

para exportação. 

• O controlo sobre os preços não será utilizado pelo Governo Chinês com o fim de 

proteger a indústria e os serviços nacionais. 

• O Acordo de Adesão à OMC será efectivamente aplicado na prática pela China e 

de modo uniforme, através da reforma das actuais leis nacionais chinesas e da 

aprovação de novas leis harmonizadas com o referido Acordo. 
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• Três anos após a adesão, todas as empresas deverão ter direito a importar e 

exportar quaisquer bens e comercializá-los em todo o território aduaneiro chinês, 

sendo admitidas algumas excepções. 

 

No âmbito do Acordo, a China manteve como monopólio do Estado o comércio de 

determinados bens, tais como cereais, tabaco, combustíveis e minerais; além 

disso, restringiu o transporte e a circulação de mercadorias no país. A China 

concordou em eliminar ou limitar substancialmente nos 3 anos subsequentes à 

Adesão muitas das proibições impostas às empresas estrangeiras em vigor antes 

do Acordo. Outras áreas, como a protecção da propriedade intelectual (TRIPS), 

teriam que ser implementadas desde o momento da adesão. 

 

Foi ainda incluída uma Cláusula de Salvaguarda válida por 12 anos, que poderá 

ser accionada no caso de as importações chinesas causarem ou seja previsível 

que causem perturbações graves nos produtores nacionais dos outros Países 

Membros da OMC. 

 

Do mesmo modo, proibições, limitações quantitativas e outras medidas restritivas 

impostas às importações originárias da China incompatíveis com o Acordo de 

Adesão também terão que ser suprimidas pelos Países Membros da OMC, nos 

termos do Acordo e seguindo o calendário nele estabelecido. 

  

O Acordo prevê ainda a redução gradual das barreiras chinesas às importações, 

tendo a administração chinesa aceite o compromisso de restringir todas as tarifas 

aduaneiras sobre as mercadorias importadas. 

 

Nas importações de produtos agrícolas, a China comprometeu-se a reduzir para 

15% a taxa média dos direitos aduaneiros, variando estes entre 0% e 65%, com as 

taxas mais elevadas a serem aplicadas aos cereais. A China concordou ainda em 

limitar as ajudas estatais à produção agrícola para 8,5% do valor dos cultivos. 

 

Relativamente aos bens industriais, a tarifa alfandegária média deverá situar-se 

nos 8,9% variando entre 0% e 47%, sendo as taxas mais elevadas sobre 

automóveis, equipamento fotográfico e produtos relacionados com estes dois 

sectores. 
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Até ao final de 2004, pôde constatar-se que a maior parte das tarifas foram já 

desagravadas mas esta limitação terá que ser concretizada, nos termos do 

Acordo, até 2010. 

 

Com a adesão à OMC, a China ingressou também no Acordo de Têxteis e 

Multifibras, ficando sujeita às suas obrigações mas beneficiando de igual modo dos 

seus direitos. Apesar de as quotas de importação dos têxteis terem terminado no 

final de 2004, a Cláusula de Salvaguarda foi invocada e os Países Membros da 

OMC podem tomar medidas para limitar as importações de têxteis chineses até ao 

fim de 2008. 

 

No sector dos Serviços, os fornecedores estrangeiros na área das 

telecomunicações podem estabelecer joint-ventures sem restrições de quantidade; 

as participações estrangeiras aumentaram gradualmente nos 3 anos seguintes à 

adesão até ao máximo de 49% e, 5 anos após a adesão, foram eliminadas as 

restrições geográficas. 

 

Em relação à banca, as instituições financeiras estrangeiras poderão oferecer os 

seus serviços sem limitações de clientes para negócios em moeda estrangeira. 

Para negócios em moeda nacional, a partir de um prazo de 2 anos, aquelas 

instituições podem prestar serviços às empresas chinesas. Cinco anos após a 

adesão, as instituições financeiras estrangeiras podem prestar serviços a todos os 

clientes nacionais. 

 

As seguradoras estrangeiras do ramo não-vida podem estabelecer uma filial ou 

uma joint-venture desde que não ultrapasse os 51% e num prazo de 2 anos podem 

ser detidas na totalidade. No ramo vida, aquele limite é de 50% com o parceiro da 

sua escolha. Relativamente a riscos comerciais de grande escala, resseguros e 

seguros internacionais marítimos, aéreos e de transporte, aplica-se o limite de 50% 

na participação em joint-ventures, aumentando aquela para 51% num prazo de 3 

anos, sendo que passados 5 anos da adesão, as seguradoras estrangeiras podem 

deter a totalidade do capital. 
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33..44..22..  AAVVAALLIIAAÇÇÃÃOO  DDAA  AAPPLLIICCAAÇÇÃÃOO  DDOO  AACCOORRDDOO  

 

A primeira conferência da OMC sobre a política comercial da China realizou-se nos 

dias 19 e 21 de Abril de 2006 com o objectivo de conhecer as políticas e práticas 

comerciais desenvolvidas pelas autoridades chinesas após a adesão àquela 

organização, bem como identificar os desafios que ainda restam relativamente aos 

compromissos assumidos pela China no Acordo de Adesão. 

 

Os Países Membros reconheceram que a China realizou reformas na economia no 

sentido da liberalização comercial, nomeadamente ao nível do sistema legal, com 

alterações legislativas importantes. 

 

No entanto, foram apontados alguns desafios ainda por ultrapassar, entre os quais 

o desequilíbrio na distribuição dos rendimentos obtidos com o crescimento 

económico e a necessidade de criação de empregos. 

 

Em relação às políticas comerciais, os Países Membros congratularam as 

autoridades chinesas pelas medidas tomadas no sentido da implementação 

efectiva do Acordo de Adesão. Como resultado, as restrições ao comércio com o 

exterior foram atenuadas, incluindo taxas aduaneiras e restrições à exportação. No 

entanto, alguns Países Membros referem que a elaboração e a implementação das 

políticas deveriam ser mais transparentes e mostram-se preocupados com a 

imposição de medidas sobre as importações e as exportações, tais como medidas 

anti-dumping, subvenções, tarifas alfandegárias sobre as exportações e 

abatimentos em IVA. Alguns Países Membros acusaram a China de criar políticas 

com a finalidade de restringir as importações, por exemplo, de peças de 

automóveis. A China defendeu que sempre esteve de boa fé na concretização dos 

compromissos assumidos junto da OMC e o resultado é uma economia chinesa 

mais aberta e transparente. 

 

Os Países Membros sublinharam que a intervenção directa do governo chinês na 

economia se atenuou; no entanto, medidas indirectas continuam a “orientar” o 

investimento em determinados sectores, tais como no aço e no sector automóvel. 
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As reformas na agricultura foram saudadas pelos Países Membros, que também 

reconheceram que com mais liberalização este sector beneficiaria de ganhos de 

produtividade. Para alguns Países Membros, as necessidades chinesas de 

recursos naturais e energia seriam satisfeitas mais eficazmente se as políticas 

chinesas de investimento fossem mais transparentes. Relativamente à sustentação 

energética e à protecção ambiental, a China deverá ainda informar os Países 

Membros sobre as medidas tomadas a fim de melhorar a eficiência energética. 

 

A questão dos direitos de propriedade intelectual continua a ser um tema 

problemático para os Países Membros, com a administração chinesa a reconhecer 

que o nível de protecção dos direitos de propriedade intelectual na China é ainda 

muito baixo face aos países desenvolvidos, mas a informar que se encontra já 

legislação preparada para colmatar aquele problema. 

 

Muitos Países Membros fizeram notar que, no sector dos serviços, a liberalização 

está a ser mais demorada, sugerindo à China que continue a reduzir as restrições 

relativas à propriedade e à entrada no mercado, e que desenvolva a regulação dos 

sectores. A prossecução de reformas, principalmente no sector financeiro, é crucial 

para garantir uma melhor alocação dos recursos disponíveis. 

 

Os Países Membros da OMC reconheceram o esforço da China, no sentido de 

honrar os compromissos assumidos no Acordo de Adesão, apesar de ainda ser 

longo o caminho a percorrer até à concretização de todos os pontos nele previstos. 

 

Rumbaugh (2004) indica alguns estudos segundo os quais a adesão da China à 

OMC acarretará ganhos para a China e para o comércio internacional. Outro 

resultado apontado sugere que os países tenderão a ganhar (ou perder) 

proporcionalmente ao grau de complementaridade entre os seus padrões de troca 

e os da China, prevendo-se ganhos para a maior parte dos seus parceiros. 

 

 

RRREEESSSUUUMMMOOO   
 

Celebrado em 1948 com o propósito de fomentar o comércio mundial pela 

diminuição das barreiras alfandegárias, o Acordo Geral sobre Pautas Aduaneiras e 
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Comércio (GATT) deu lugar, em 1995, à Organização Mundial do Comércio 

(OMC), instituição permanente com estrutura própria, que incorporou as 

competências do GATT e alargou o seu âmbito de actividade. 

 

Presentemente, as regras da OMC englobam o comércio de bens e serviços, a 

propriedade intelectual, as relações com o comércio das telecomunicações, a 

informática, os serviços financeiros, os seguros e os valores imobiliários. 

Praticamente todos os acordos estabelecidos no âmbito da OMC são multilaterais, 

à excepção de alguns produtos como carne bovina, produtos lácteos, aeronaves 

civis e contratação pública. 

 

O processo de candidatura da China à OMC demorou 15 anos a ser concluído e a 

adesão aconteceu em Dezembro de 2001. Para o texto final do acordo de adesão, 

muito contribuíram os acordos bilaterais estabelecidos entre a China e diversos 

Países Membros da OMC. 

 

O acordo bilateral entre a China e a União Europeia, estabelecido em 2000, foi 

incluído nas negociações de adesão daquele país à OMC. Dos compromissos 

assumidos pelas autoridades chinesas naquele documento, destacam-se os 

seguintes: a redução das tarifas alfandegárias e a imposição de regras de 

comercialização sobre determinados produtos; a melhoria das condições de 

acesso ao mercado chinês de produtos agrícolas europeus, como lacticínios, 

azeite, massa e vinho; a abertura gradual à iniciativa privada de actividades 

reservadas aos monopólios estatais, nos sectores de crude, derivados do petróleo, 

fertilizantes; abertura aos capitais estrangeiros de actividades como banca, 

seguros e apoio jurídico; a eliminação obrigatoriedade de criação de joint ventures 

entre capitais nacionais e estrangeiros no sector automóvel e telecomunicações. 

 

O Acordo de Adesão da China à OMC visou, principalmente, a abertura da 

economia chinesa ao comércio internacional pelo compromisso das autoridades 

chinesas em definir políticas que promovessem as regras da OMC, 

nomeadamente através da eliminação das restrições impostas à iniciativa privada 

estrangeira na China em diversos sectores de actividades, como banca, seguros e 

telecomunicações; da redução das barreiras à importação, tarifárias e não 

tarifárias; e da implementação de políticas de protecção da propriedade intelectual. 
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Foi incluída a Cláusula de Salvaguarda que poderá ser accionada caso os 

produtos chineses provoquem perturbações graves nos produtores nacionais de 

outros Países Membros. 

 

Os Países Membros reconheceram que a China tem honrado os compromissos 

assumidos no Acordo, apesar de haver ainda muito por fazer, designadamente no 

que respeita às barreiras à importação e aos direitos de propriedade intelectual, 

bem como à lenta liberalização de certas actividades, como o sector financeiro. 

 

A adesão à OMC ofereceu à China oportunidades sem paralelo: a China viu 

alargado o seu mercado, com mais consumidores e mais produtos disponíveis e a 

capacidade de reduzir as medidas de anti-dumping impostas aos produtos 

chineses. Mais importante, a adesão à OMC proporcionou à China a possibilidade 

de modernizar a estrutura da sua economia, com recurso à tecnologia estrangeira 

em condições mais favoráveis face às que teia se estivesse fora daquela 

organização. 
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  CCCAAAPPPÍÍÍTTTUUULLLOOO   444   
AAA   CCCOOOMMMPPPEEETTTIIITTTIIIVVVIIIDDDAAADDDEEE   IIINNNTTTEEERRRNNNAAACCCIIIOOONNNAAALLL   

 

 

A noção de competitividade é usualmente relacionada com a capacidade que as 

empresas têm de enfrentar a concorrência de outras empresas, nacionais ou 

internacionais, e manter ou mesmo ganhar quota de mercado. No entanto, para 

aquele conceito concorrem uma multiplicidade de agentes, não se limitando a 

competitividade ao desempenho das empresas mas envolvendo também as 

actuações das populações e as orientações adoptadas pelos países. Assim, a 

competitividade sofre a influência de uma pluralidade de factores que são 

procedentes daquelas entidades económicas. 

 

 

44..11..  AA  CCOOMMPPEETTIITTIIVVIIDDAADDEE  CCOOMMOO  VVAANNTTAAGGEEMM  CCOOMMPPAARRAATTIIVVAA  

 

44..11..11..  AA  TTEEOORRIIAA  CCLLÁÁSSSSIICCAA  

 

Até finais do século XVIII, o mercantilismo dominava o pensamento económico 

europeu. As políticas mercantilistas defendiam que a riqueza de uma nação estava 

na acumulação de metais preciosos (ouro e prata); esta acumulação seria 

fomentada pelo aumento das exportações e pela imposição de limites às 

importações, ou seja, pela obtenção de uma balança comercial favorável. Ao 

Estado cabia um papel intervencionista, e esperava-se o aumento das exportações 

através, nomeadamente, da elevação dos direitos aduaneiros sobre as 

importações. 

 

Na sua obra de 1776, O Ensaio sobre a Natureza e as Causas da Riqueza das 

Nações, Adam Smith defende que a riqueza de uma nação reside na sua 

capacidade produtiva e não nas suas reservas de metais preciosos. O comércio 

externo surge, então, como uma oportunidade de escoar os excedentes internos e, 

simultaneamente, de obter produtos não produzidos internamente. No seu modelo, 

Smith utiliza como hipóteses a existência de dois bens, dois países e um factor 

produtivo, o trabalho. 
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Segundo aquele autor, os países devem especializar-se e exportar os produtos 

nos quais têm vantagens absolutas; por outro lado, devem importar os bens nos 

quais o seu parceiro comercial tenha vantagens absolutas. Se um país apresentar 

vantagens absolutas em ambos os bens, então não haverá lugar a trocas 

comerciais. 

 

Mais tarde, em 1817, David Ricardo desenvolve, também no contexto de um 

modelo com dois bens, dois países e um factor produtivo, o conceito de vantagem 

comparativa, segundo o qual um país deve especializar-se na produção do bem 

que apresente um custo relativo (em termos do outro bem) em autarcia inferior ao 

custo relativo desse mesmo bem em autarcia no outro país. 

 

No modelo de Ricardo, a vantagem comparativa é determinada por diferenças na 

produtividade relativa, na medida em que esta é o inverso do custo relativo. Note-

se que, no contexto deste modelo, basta conhecer o lado da oferta para identificar 

a vantagem comparativa. 

   

A partir do modelo base foi deduzido um modelo mais abrangente, cujas premissas 

são, agora, n bens, mantendo-se dois países e um factor produtivo. Neste caso, a 

vantagem comparativa é determinada não só por diferenças na produtividade 

relativa mas também pela razão dos salários nos dois países e pela taxa de 

câmbio, no caso de os países terem moedas diferentes. Neste modelo, o lado da 

procura é também relevante para a determinação da vantagem comparativa. 

 

O modelo pode ainda ser alargado ao caso em que existem muitos países com 

dois ou muitos bens. Em qualquer dos casos, o lado da procura intervém na 

determinação da vantagem comparativa. 

 

 

44..11..22..  AA  TTEEOORRIIAA  NNEEOOCCLLÁÁSSSSIICCAA  

 

A Teoria Neoclássica considera mais um factor produtivo face ao modelo base da 

Teoria Clássica, ou seja, é um modelo com dois bens, dois países e dois factores 

produtivos. No modelo neoclássico, a vantagem comparativa pode ocorrer por três 
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motivos: por diferenças entre países do lado da oferta, sendo a procura idêntica; 

por diferença entre países do lado da procura, sendo a oferta idêntica; ou, por 

diferenças entre países tanto do lado da procura como do lado da oferta. 

 

O Teorema de Heckscher-Ohlin surge como caso particular do primeiro cenário, ou 

seja, quando existe vantagem comparativa por diferença entre dois países do lado 

da oferta, mantendo igual a procura. 

 

Neste caso, a vantagem comparativa é explicada por diferenças na dotação 

factorial relativa das economias. Para tal, é fundamental que se verifiquem 

algumas condições relativamente à intensidade factorial dos sectores. 

 

O modelo pode ser alargado a diferenças do lado da procura nos dois países 

desde que estas não decorram de uma forte preferência em cada país pelo bem 

que utiliza intensamente o factor no qual o país é relativamente abundante. 

 

 

44..22..  OO  CCOONNCCEEIITTOO  AALLAARRGGAADDOO  DDEE  CCOOMMPPEETTIITTIIVVIIDDAADDEE  

 

A partir dos anos 80, o conceito de “competitividade” tem sido analisado no 

contexto de diversas perspectivas de natureza ecléctica que têm em comum o 

facto de destacarem o seu carácter multifacetado. 

 

Por exemplo, Robert Z. Lawrence13, considera que o conceito de competitividade 

está ligado ao nível de vida do país, o qual depende da produtividade desse país 

bem como da sua posição relativa nas trocas comerciais internacionais. Para este 

autor, o conceito de competitividade está ainda relacionado com a eficiência do 

próprio país, ou seja, a capacidade que o país demonstra na afectação dos 

recursos disponíveis. 

 

No âmbito do Fórum Económico Mundial, a questão da competitividade é definida 

como o conjunto de factores, políticas e instituições que determinam o nível de 

produtividade de um país, a qual, determina o nível de prosperidade que pode ser 

                                                
13

 Cfr Fernandes (2002). 
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obtido por esse país14. O documento The Global Competitiveness Report pretende, 

face àquela definição de Competitividade, destacar os pontos fortes e fracos de 

uma economia. No Anexo I encontra-se o ranking do Índice de Competitividade 

relativo a 2004 e 2005 retirado daquele documento, no qual a China aparece em 

49.º lugar em 2005, 3 posições abaixo face ao ano anterior. 

 

O IMD15 propõe uma definição de Competitividade, na qual convergem diversas 

facetas da competitividade, atribuindo particular importância à designada 

competitividade do país: “A Competitividade de um país é um ramo da Teoria 

Económica que analisa os factores e as políticas determinantes para que uma 

nação conceba e mantenha um ambiente propício à criação de mais valor para as 

suas empresas e à prosperidade para a sua população.” 

 

Está patente na visão do IMD que as empresas são responsáveis pela criação de 

valor na economia mas cabe ao Estado a tarefa de fomentar um ambiente propício 

à actividade empresarial. No mesmo sentido, a Comissão Europeia (2005) no seu 

relatório European Competitiveness Report 2004 afirma que “as políticas do sector 

público desempenham um papel determinante na definição da competitividade e 

do crescimento numa economia.” 

 

Reconhece-se, portanto, que para além dos factores exógenos, como recursos 

naturais e heranças recebidas das gerações antecessoras, são decisivas as 

políticas estatais, que devem criar condições favoráveis ao desenvolvimento do 

país no longo prazo, de forma a permitir a criação sustentada de valor. 

 

A última parte da definição do IMD tem implícita uma dimensão não económica no 

conceito de competitividade. Os ganhos obtidos pelas empresas devem ser 

distribuídos, de forma equilibrada, pela população de forma a promover a sua 

prosperidade. Por prosperidade entende-se não só o rendimento como também os 

padrões e a qualidade de vida. 

 

                                                
14

 Cfr. World Economic Fórum (2006). 
15

 Fundado em 1990, em Lausanne, Suiça, o International Institute for Management 
Development (IMD) é uma instituição independente sem fins lucrativos que anualmente publica 
o Livro Anual da Competitividade Mundial, o qual, com base em 312 critérios, apresenta um 
ranking de competitividade 61 países e regiões. 
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Uma outra perspectiva do conceito de competitividade deriva da distinção entre 

competitividade global e competitividade estrutural16. 

 

Frequentemente, a noção de competitividade é associada à capacidade de 

conquistar quota de mercado pela oferta de produtos a preços inferiores aos da 

concorrência. Esta visão empírica corresponde ao conceito de competitividade 

global. Entre os principais componentes desta definição incluem-se os custos 

salariais por unidade produzida, a taxa de câmbio efectiva nominal (taxas de 

câmbio ponderadas pelo peso das diversas divisas no comércio externo do país) 

bem como apreciações qualitativas (p. ex., a dimensão das empresas). 

 

Assim, os critérios da competitividade global permitem posicionar as actividades 

nacionais em relação à conjuntura internacional através da comparação entre os 

custos de produção nacionais e os custos médios mundiais. 

 

A competitividade estrutural é uma perspectiva de longo prazo pois avalia a 

especialização da oferta de um país face à procura mundial, com uma abordagem 

que não inclui os preços como factor de competitividade. Deste modo, introduz 

critérios qualitativos em relação ao conceito de competitividade, tais como, a 

diferenciação dos produtos, a concepção e a qualidade, o design, a inovação, a 

flexibilidade de adaptação e o posicionamento em nichos de mercado. 

 

Em síntese, verifica-se que a competitividade é um conceito intrincado, relativo e 

dinâmico. É intrincado, pois comporta influências de uma diversidade de factores; 

é relativo, já que depende da análise comparativa entre capacidades e 

desempenhos; é dinâmico, na medida em que se verificam alterações na posição 

relativa dos países, as quais dependem das vantagens estruturais sustentadas. 

Em conclusão, o conceito de competitividade galvaniza, na perspectiva 

microeconómica, a competitividade empresarial e, ao nível macroeconómico, o 

sistema organizacional dos países. 

 

 

                                                
16

 Cfr. Sousa (1999). 



42 

44..33..  AA  CCOOMMPPEETTIITTIIVVIIDDAADDEE  NNUUMMAA  PPEERRSSPPEECCTTIIVVAA  SSIISSTTÉÉMMIICCAA  

 

44..33..11..  OO  MMOODDEELLOO  DDEE  PPOORRTTEERR  

 

Michael Porter é actualmente uma importante referência no estudo da 

competitividade. Na sua obra A Vantagem Competitiva das Nações, publicada em 

1990, Porter propõe uma nova abordagem ao tema da competitividade, a qual se 

centra nas vantagens competitivas mostradas por algumas empresas, em vez de 

se focalizar nas dotações factoriais dos países. O seu conceito de vantagem 

competitiva é, portanto, mais abrangente que o conceito de vantagem comparativa. 

 

A novidade da abordagem de Porter consiste em considerar que as vantagens 

competitivas são conseguidas através da confluência dos esforços das empresas, 

dos agentes económicos e sociais e do Estado, com o objectivo de organizar e 

usufruir dos recursos e das oportunidades, no contexto de um “sistema” a nível 

nacional que designa de “diamante”. 

  

No modelo do “diamante” da vantagem competitiva nacional (Figura 1), Porter 

identifica quatro grandes atributos de uma nação: 

 

• Condições Factoriais (presença de recursos humanos qualificados e 

especializados, infra-estruturas técnicas, outros factores de produção 

utilizados na indústria, assim como a capacidade de inovar nestes factores); 

• Condições de Procura (existência de uma procura nacional ou local, capaz 

de identificar as novidades e os elevados padrões de qualidade); 

• Sectores relacionados e de suporte (fornecedores e distribuidores locais 

fortes e actividades relacionadas); 

• Estratégia, estrutura e rivalidade empresarial (existência de concorrentes 

locais competentes, empenhados e agressivos). 
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Figura 1 – O “Diamante” da Vantagem Competitiva Nacional 

 
Fonte:  Sousa, Fernando Freire de, (1999), A vantagem competitiva das Nações: polémicas e 

derivações, Contemporânea. 

 

Cada um destes factores interage com os restantes, sendo ainda susceptível de 

alteração por via de acontecimentos exógenos diversos (o “acaso”) e das políticas 

governamentais. 

 

Do trabalho desenvolvido por Porter surgiram ainda alguns princípios que 

ganharam importância no estudo prático dos processos de aperfeiçoamento de 

vantagem competitiva, destacando-se os seguintes: 

 

• A vantagem competitiva obtém-se a longo prazo e não em curtos ciclos de 

negócios, sendo o investimento o motor daquele processo; 

• Não é possível que um país possua vantagem competitiva em todos os 

sectores de actividade; 

• A vantagem deve ser construída com base nas áreas já desenvolvidas por 

um país; 

• Não existem boas ou más indústrias, “sectores tradicionais” e “sectores 

modernos”: deve ser afastada a ideia de que um país deve apostar num 

sector apenas porque esse sector é recente; 

• Um país ou uma indústria não precisam de ter uma grande dimensão para 

competir internacionalmente; 
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• Não são os países que competem, quem compete são as empresas, 

escolhendo entre as duas estratégias-chave: custos baixos (obter lucro 

através de custos mais baixos) ou diferenciação do produto (oferecer um 

produto ou serviço de melhor qualidade e acrescer um prémio ao seu 

preço); 

• As empresas competitivas estão estabelecidas em bases domésticas e 

usualmente integram clusters delimitados numa determinada área. 

 

Porter propõe, também, uma classificação dos países por estado de 

desenvolvimento competitivo, relacionada com os quatro atributos de um país 

identificados no modelo do “diamante”. 

 

Assim, o primeiro, denominado factor driven, indica um estado de desenvolvimento 

competitivo em que a única vantagem que o país possui está relacionado com um 

determinado factor produtivo (mão-de-obra de baixo custo ou abundância de 

recursos naturais) e é associado aos países em desenvolvimento. Neste caso, o 

modelo do “diamante” estará pouco completo, o que indica um país com uma fraca 

posição competitiva. 

 

No segundo estado de desenvolvimento competitivo, investment driven, a nação 

possui estruturas industriais e, portanto, desfruta de um elemento de sucesso, pelo 

que, nesta fase, encontram-se ainda ausentes do “diamante” as condições locais 

de procura e as indústrias relacionadas e de suporte, apesar de ser mais completa 

que a fase anterior. 

 

De acordo com a classificação de Porter, um país é considerado desenvolvido 

quando atinge a terceira fase: inovation driven. É de esperar, nesta fase, que o 

modelo apresente “diamantes” bem preenchidos em várias indústrias, bem como 

clusters importantes. 

 

Após o terceiro estado, existe a possibilidade do país atingir o último estado, 

designado wealth driven, que se caracteriza pela estagnação ou, mesmo, 

retrocesso no seu processo de desenvolvimento, pelo que, permanecer no último 

estado pode comprometer a inovação de um país. 
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A evolução acima proposta, derivada do modelo do “diamante”, não é, segundo 

Porter, uma evolução inevitável, apenas pretende assinalar as condições 

determinantes do desenvolvimento que um país deve seguir, sem pretender, de 

forma alguma, ser um quadro teórico de desenvolvimento económico. 

 

O modelo do “diamante” foi aplicado a casos práticos não só por Porter, através da 

prestação de serviços de consultoria, como também por outros autores. O estudo 

de Dong-Sung Cho (1994), a propósito da sua aplicação ao caso coreano17, 

sugere uma alteração ao modelo proposto por Porter, dividindo a competitividade 

internacional em duas categorias: factores “físicos” e factores “humanos”. Para 

Cho, são os factores “humanos” (cujos quatro elementos são: trabalhadores, 

políticos e burocratas, empresários e gestores profissionais e engenheiros) que 

promovem a evolução da economia nacional para vários estados de 

competitividade, através da criação, motivação e controlo dos quatro elementos 

físicos (dotação de recursos, ambiente de negócio, sectores relacionados e de 

suporte e procura doméstica). Aos factores internos físicos e humanos, acresce 

ainda um factor exógeno, o “acaso”, também incluído no modelo de Porter. A 

Figura 2 ilustra o Modelo dos Nove Factores proposto por Cho e compara-o com o 

“diamante” de Porter. 

 

                                                
17

 A Dynamic Approach to International Competitiveness: The Case of Korea, Journal of Far 
Eastern Business, vol. 1, n.º 1, Autumn. 
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Figura 2 – O Modelo dos Nove Factores comparado com o “Diamante” de Porter 

Fonte:  Sousa, Fernando Freire de, (1999), A vantagem competitiva das Nações: polémicas e 

derivações, Contemporânea. 

 

 

John Dunning (1993) considera que no modelo do “diamante”, Porter negligencia a 

globalização nas vantagens competitivas de um país18. O autor salienta a 

importância das empresas multinacionais na determinação do “diamante”, o qual 

terá uma base internacional e não nacional, como propôs Porter. 

 

                                                
18

 Internationalizing Porter’s Diamond, Management International Review, vol. 33 (3), Spring 
1993. 
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Dunning (1998) desenvolve o modelo OLI que considera três factores, internos e 

externos, capazes de levar uma empresa a investir no exterior: 

• “O”, de “ownership”, ou “propriedade”, que se refere à capacidade de a 

empresa possuir uma vantagem única e difícil de imitar, que lhe permitisse 

suportar os custos de competir a nível internacional; 

• “L”, de “location”, ou “localização”, que respeita ao facto de empresa ter 

vantagem situar-se num determinado local onde beneficia de factores 

produtivos mais baratos ou da proximidade aos consumidores; 

• “I”, de “internalization”, ou “internalização”, relacionado com a capacidade 

de a empresa conseguir internalizar custos, pelo desenvolvimento de 

actividades em diversos locais, sendo capaz de dividir os seus processos 

produtivos de acordo com as vantagens comparativas do local onde está 

estabelecida. 

 

O autor constata uma tendência no comércio mundial - o comércio intra-empresa - 

relacionando as vantagens internas da empresa (a “propriedade”) com a procura 

de “localizações” nas quais beneficie de vantagens comparativas e, ulteriormente, 

com a “internalização” dos custos. 

 

 

44..33..22..  AA  CCOONNTTRROOVVÉÉRRSSIIAA  DDEE  KKRRUUGGMMAANN  

 

Considerado um dos economistas mais talentosos da actualidade, Paul Krugman 

contribui para a discussão sobre o conceito de competitividade com uma 

perspectiva de censura em relação à adaptação daquele conceito aos países. Para 

o autor, não se pode partir de um conceito base de competitividade e aplicá-lo aos 

países, “como se a Teoria Económica não existisse”19. 

 

Retomando o contributo dos Clássicos, Krugman (1994) sustenta que o comércio 

internacional não é um jogo de soma nula, ou seja, os ganhos de uma economia 

não equivalem às perdas do seu parceiro comercial. Ao invés, as trocas comerciais 

mundiais representam uma oportunidade para que ambos ganhem devido, 

particularmente, à exploração das vantagens comparativas. 

 

                                                
19

 Krugman, Paul, (1996), Pop Internationalism, The MIT Press, Cambridge, Massachusetts. 
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Embora se constatem rivalidades entre países relacionadas com status e poder, na 

realidade, essas atitudes não influenciam o nível de vida das economias, pois, 

como advoga Krugman, considerar que o crescimento económico de um país pode 

reduzir o status do seu parceiro comercial não é o mesmo que considerar que 

aquele crescimento diminui o nível de vida do outro país. 

 

O autor constata que as trocas com o exterior são responsáveis por uma pequena 

parte do PIB dos países, pelo que se poderá aceitar que o funcionamento interno 

da economia é o factor essencial para determinar o nível de vida dessa economia 

e não tanto o seu desempenho no comércio mundial. Aliás, para uma economia, o 

conceito fundamental não é o conceito de competitividade mas antes o conceito de 

produtividade interna, na linha do pensamento ricardiano. 

 

Em síntese, na sua crítica, Krugman afirma que a competitividade da empresa 

(obtenção de lucro através da venda de bens a um preço de mercado) não se 

confunde com a competitividade de um país (obter ganhos pela exportação de 

bens ao preço do mercado mundial) e considera que não são as nações que são 

“competitivas” mas sim as empresas. 

 

Note-se, ainda, que as expressões habitualmente associadas à noção de 

competitividade recorrem, com frequência, a um ambiente belicoso e hostil, numa 

abordagem que Krugman designa de “pop internacionalista”. A invocação de um 

campo de batalha internacional no qual os países se debatem sob o signo da 

competitividade parece, ao autor, muito extrema e, até, perigosa, na medida em 

que pode incitar os países a fomentar conflitos comerciais cujas consequências 

podem pôr em risco a cooperação económica global. 

 

A crítica de Krugman foi, também ela, alvo de críticas. McGettingan e Nugent 

(1995)20 consideram que a posição controversa de Krugman deve ser 

contextualizada em economias grandes e relativamente fechadas (como a 

economia americana dos anos 90 do séc. XX) e que a situação é diferente para 

pequenas economias abertas. 

 

                                                
20

 Competitiveness Measures for Ireland: An Assessment, Central Bank of Ireland, Technical 
Paper, Dublin. 
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Burton (1996)21 critica o afastamento abstracto entre país e empresa patente nas 

ideias de Krugman, considerando que ambas as realidades se ligam entre si, na 

medida em que “o produto económico das nações consiste largamente no produto 

das empresas” e que a actividade das empresas é favorecida por um ambiente 

estável em termos económicos, sociais e políticos. 

 

 

44..44..    AA  LLOOCCAALLIIZZAAÇÇÃÃOO  DDAASS  AACCTTIIVVIIDDAADDEESS  EECCOONNÓÓMMIICCAASS::  EEXXTTEERRNNAALLIIDDAADDEESS  PPOOSSIITTIIVVAASS  

CCOOMMOO  BBAASSEE  DDEE  CCOOMMPPEETTIITTIIVVIIDDAADDEE  

 

Em Geography and Trade (1991), Krugman introduz o tema da Geografia 

Económica, ramo da Economia que estuda a localização da produção no espaço, 

que visa superar as limitações dos modelos tradicionais de comércio internacional 

que não consideram a dimensão do país, as distâncias entre países ou os custos 

de transporte das mercadorias, e nos quais a reafectação dos factores de 

produção não tem custos. No entanto, aqueles factores influenciam o comércio 

internacional. 

 

A Nova Geografia Económica22 (NGE) surge nos anos 90 do século passado e 

explica a localização das indústrias em função da “vantagem comparativa criada”, 

a qual está relacionada com o papel das economias de aglomeração na 

localização geográfica da produção. 

 

A NGE assume que as empresas com rendimentos crescentes à escala são 

atraídas para regiões onde existam economias externas “pecuniárias” e spillovers 

tecnológicos. Por economias externas “pecuniárias” entende-se um mercado vasto 

de consumidores e/ou uma ampla oferta de bens intermédios ou de trabalho 

qualificado. Os spillovers tecnológicos são activos intangíveis, tais como know-how 

tecnológico, experiência ao nível dos mercados externos e competências de 

gestão e de marketing, que, quando transmitidos a outras empresas, estimulam a 

sua produtividade. 

                                                
21

 Competitiveness: Here to Stay, New Forces in the World Economy, Ed. Brad Roberts, The 
Washington Quarterly, The MIT Press, Cambridge, Massachusetts. 
22

 Fontoura, Maria Paula, Efeitos no Comércio da Integração Económica: O Caso de Portugal, 
in Romão (2004). 
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Após a sua determinação, o padrão de especialização tenderá a evoluir num 

processo de causalidade cumulativa. Com a redução nos custos de transacção, as 

indústrias com rendimentos crescentes à escala tendem a concentrar-se nas 

regiões que beneficiam das referidas externalidades positivas, designadas por 

“centro”, enquanto que para as regiões periféricas afluem as indústrias com 

rendimentos constantes à escala. 

 

Assim, a teoria prevê que o padrão específico da estrutura industrial da periferia se 

afaste relativamente ao “centro” visto que, à medida que os mercados se integram, 

as indústrias com rendimentos crescentes à escala distanciam-se das zonas 

periféricas, para as quais vão convergir as indústrias mais sensíveis ao custo dos 

factores. 

 

A concentração das indústrias no “centro” conduz ao aumento dos custos da 

aglomeração, consequência, por exemplo, dos custos de congestionamento e/ou 

aumento dos custos dos factores, quando se verifica uma restrição à mobilidade 

dos factores. Neste caso, é de esperar, numa fase posterior, que a vantagem de 

localização seja transferida para a periferia, zona onde se verificam custos do 

trabalho inferiores, sendo ainda possível a ocorrência de outros modelos com 

situações de equilíbrio múltiplo. 

 

A evolução prevista pelo modelo centro-periferia pode ser atenuada pelo 

investimento directo estrangeiro, que pode gerar spillovers tecnológicos e, 

consequentemente, promover melhorias tecnológicas, organizacionais e na 

qualificação do trabalho, entre outras, na periferia. De acordo com a teoria, os 

spillovers fomentam os aumentos de produtividade nas indústrias nacionais, 

devido a relações do tipo vertical (benefício da proximidade de fornecedores de 

bens intermédios e de consumo final) e/ou relações do tipo horizontal 

(transferência de know-how ou de trabalho qualificado entre empresas da mesma 

indústria). 
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RRREEESSSUUUMMMOOO   
 

O conceito de competitividade é frequentemente associado à capacidade que as 

empresas ou os países demonstram para enfrentar os seus concorrentes e 

conquistar quota de mercado. 

 

A Teoria Clássica definiu o conceito de vantagem comparativa, segundo o qual um 

país deve especializar-se na produção do bem cujo custo relativo (em termos de 

outro bem) em autarcia é inferior ao custo relativo desse mesmo bem no outro país 

em autarcia. Posteriormente, a Teoria Neoclássica desenvolveu este conceito, 

acrescentando mais um factor produtivo ao modelo. 

 

A noção de competitividade tem sido investigada por diversas instituições com 

recurso a um conjunto de factores e de critérios com o objectivo de mensurar a 

competitividade dos países. Actualmente, não existe um quadro teórico abrangente 

acerca da competitividade mas alguns autores desenvolveram já teorias 

sistematizadas. 

 

Michael Porter desenvolveu o Modelo do “Diamante”, segundo o qual as vantagens 

competitivas de um país são obtidas pela conjugação de quatro factores: 

condições factoriais, condições de procura, sectores relacionados e de suporte e 

estratégia, estrutura e rivalidade empresarial. Os quatro factores interagem entre si 

e podem ser influenciados por acontecimentos exógenos diversos (o “acaso) e 

pelas políticas do governo. O modelo do “diamante” foi complementado com 

aplicações a casos concretos e, com base neste modelo, foram construídos outros 

modelos de estudo da competitividade. 

 

Para Porter, a competitividade tem uma base nacional; para Dunning, a 

competitividade tem uma base internacional, em parte devido ao papel das 

multinacionais no comércio internacional. Dunning propõe o modelo “OLI” que 

considera três factores de internacionalização: propriedade, localização e 

internalização. 

 

Esta perspectiva de competitividade “das nações” não é consensual e Krugman 

recusa a transposição para os países de um conceito aplicável às empresas. Para 
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este autor, a ideia de competição entre os países pode ser perigosa na medida em 

que pode levar ao decréscimo das trocas mundiais. Este decréscimo pode 

significar perda do benefício das vantagens comparativas definidas pela Teoria 

Económica. 

 

A Nova Geografia Económica, que explica a localização das indústrias em função 

da “vantagem comparativa criada”, enuncia que empresas com rendimentos 

crescentes à escala são atraídas para regiões onde existam economias externas 

“pecuniárias” e spillovers tecnológicos. Estas externalidades positivas podem, 

também, ser consideradas factores de competitividade. 
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  CCCAAAPPPÍÍÍTTTUUULLLOOO   555   
AAABBBOOORRRDDDAAAGGGEEEMMM   QQQUUUAAANNNTTTIIITTTAAATTTIIIVVVAAA   DDDAAA   

CCCOOOMMMPPPEEETTTIIITTTIIIVVVIIIDDDAAADDDEEE   
 

 

A análise da competitividade de um país é influenciada por uma multiplicidade de 

factores que decorre da complexidade daquele conceito. Sendo a competitividade 

um processo dinâmico e multifacetado, a sua apreciação ficará mais completa 

através do estudo de um conjunto de indicadores. 

 

Neste capítulo, a competitividade da economia chinesa na UE15 é avaliada com 

base na análise de índices frequentemente aplicados ao comércio internacional e 

da metodologia das quotas de mercado constantes. A avaliação é ainda 

complementada pela sistematização e pela descrição dos fluxos de comércio 

internacional observados no período em análise. 

 

Os cálculos apresentados foram efectuados com base nos dados do Comércio 

Externo disponibilizados pelo Departamento de Prospectiva e Planeamento (DPP), 

organismo do Ministério do Ambiente, do Ordenamento do Território e do 

Desenvolvimento Regional. O detalhe dos sectores que compõem as fileiras 

produtivas bem como as designações adoptadas encontram-se no Anexo II. 

 

Considerando que a presente dissertação visa a análise da competitividade da 

China na UE15 e do modo como aquela competitividade evoluiu após a adesão da 

China à OMC, o estudo foi realizado com base em dois intervalos de tempo: o 

primeiro período reporta-se à fase anterior à adesão, enquanto o segundo período 

se refere à fase de posterior à entrada em vigor do Acordo. 

 

Visto que a China integra o grupo da OMC desde Dezembro de 2001, poder-se-á 

considerar que, na prática, o Acordo começou a vigorar em pleno em 2002, sendo 

este o ano de referência para início do segundo período. Por outro lado, no 

decurso da execução da presente dissertação, os dados mais recentes disponíveis 

no DPP referiam-se ao ano de 2004. 
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Devido a estas limitações, foram construídos os dois intervalos de tempo análogos, 

com a mesma dimensão (três anos), a fim de serem comparáveis, utilizando os 

dados mais actuais: o primeiro, entre 1999 e 2001, reporta-se aos três anos 

anteriores à adesão; o segundo, entre 2002 e 2004, refere-se aos primeiros três 

anos de vigência do Acordo. 

 

Como os dados mais actuais se referiam a 2004 e considerando que a União 

Europeia passou a integrar 10 novos Países Membros em 1 de Maio de 2004, 

optou-se por limitar a análise aos 15 países antes daquele alargamento, a saber: 

Alemanha, Áustria, Bélgica, Dinamarca, Espanha, Finlândia, França, Grécia, 

Holanda, Irlanda, Itália, Luxemburgo, Portugal, Reino Unido e Suécia. De notar que 

naquela base de dados, os elementos relativos à Bélgica e ao Luxemburgo 

aparecem agregados com a designação “BLEU”. 

 

 

55..11..  AANNÁÁLLIISSEE  DDEESSCCRRIITTIIVVAA  DDOOSS  FFLLUUXXOOSS  DDEE  CCOOMMÉÉRRCCIIOO  

 

55..11..11..  EEVVOOLLUUÇÇÃÃOO  DDOOSS  FFLLUUXXOOSS  DDEE  CCOOMMÉÉRRCCIIOO  

 

A adesão à OMC criou, para a China, uma possibilidade única de expandir as suas 

relações comerciais. No Gráfico 1 comparam-se a taxa de crescimento das 

exportações mundiais com as taxas de crescimento das exportações da China e 

da UE15. Naquele gráfico, pode-se verificar que as taxas de crescimento das 

exportações das três zonas apresentam a mesma tendência, excepto em 2004 

para a UE15 que desce, enquanto ambas as outras zonas sobem; no entanto, é 

também evidente que a taxa de crescimento das exportações da China evolui bem 

acima das taxas de crescimento das exportações mundiais e das exportações da 

UE15. 

 

De 1999 a 2004, as exportações totais da UE15 representaram 38% das 

exportações mundiais, tendo a China sido responsável por apenas 5% das 

exportações mundiais. No entanto, o ritmo de crescimento das exportações 

daquele país para o resto do mundo foi muito superior ao crescimento do mesmo 

fluxo dos países da UE15, como se constata no Gráfico 1. 
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Gráfico 1 – Taxa de Crescimento das Exportações por zonas entre 1999 e 2004 
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Fonte: Construção própria com base nos dados do DPP. 

 

De notar que as exportações mundiais registaram um decréscimo de 3% entre 

2000 e 2001; nesse mesmo período, a UE15 viu incrementadas as suas 

exportações em 1% enquanto as exportações da China cresceram a uma taxa de 

7%. Entre 2002 e 2003, a economia chinesa aumentou as suas exportações em 

35%, taxa que se manteve no ano seguinte. A este facto não terá sido, com 

certeza, alheia a sua entrada em pleno na OMC em 2002. 

 

O Quadro 1 mostra o peso das exportações mundiais agregadas por fileiras 

produtivas, as quais registam variações pouco significativas do primeiro para o 

segundo período, sendo a fileira produtiva “Electrónicos” a mais relevante nas 

trocas mundiais em ambos os períodos. 

 

No Quadro 2 encontram-se as exportações totais da China por fileiras produtivas e 

observa-se que entre os dois períodos, as fileiras produtivas com variações mais 

significativas são os “Electrónicos” e os “Têxteis”, enquanto as restantes fileiras 

não registam alterações expressivas. De facto, após a adesão à OMC, constata-se 

que o peso dos “Electrónicos” nas exportações da China subiu de 21% para 31%; 

já os “Têxteis” diminuíram a sua importância nas exportações totais chinesas, 

baixando dos 26% para os 20% naquele período. 
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Quadro 1 – Exportações Mundiais entre 1999 e 2004 agregadas por fileiras produtivas 

 

Fileiras Produtivas 1999-2001 2002-2004 

Energia 10% 11% 
Alimentos e Agricultura 8% 8% 
Têxteis 7% 6% 
Madeira e Papel 6% 6% 

Químicos 13% 14% 
Ferro e Aço 3% 3% 
Não Ferrosos 2% 2% 
Maquinaria 14% 13% 

Veículos 10% 10% 
Eléctricos 5% 5% 
Electrónicos 17% 16% 
Não Especificados 5% 5% 

Fonte: Construção própria com base nos dados do DPP. 

 

Quadro 2 – Exportações Totais da China entre 1999 e 2004 agregadas por fileiras 

produtivas 

 

Fileiras Produtivas 1999-2001 2002-2004 

Energia 3% 3% 

Alimentos e Agricultura 7% 5% 
Têxteis 26% 20% 
Madeira e Papel 9% 8% 
Químicos 10% 9% 
Ferro e Aço 1% 2% 

Não Ferrosos 1% 1% 
Maquinaria 8% 8% 
Veículos 2% 3% 
Eléctricos 10% 10% 
Electrónicos 21% 31% 

Não Especificados 1% 1% 
Fonte: Construção própria com base nos dados do DPP. 

 

No entanto, como se pode ver no Gráfico 2, as exportações de “Electrónicos” da 

China representaram apenas 9% das exportações mundiais. De facto, entre 1999 

e 2004, foi na fileira produtiva de “Têxteis” que as exportações da China mais se 

destacaram, em comparação com as exportações mundiais, representando cerca 

de 18% daquelas, seguido dos “Eléctricos”, a justificarem 10% das exportações 

mundiais. 
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Gráfico 2 – Peso das Exportações da China nas Exportações Mundiais por fileiras 

produtivas entre 1999 e 2004 
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Fonte: Construção própria com base nos dados do DPP. 

 

O Gráfico 2 mostra que, para todas as fileiras produtivas, o peso das exportações 

da China nas exportações mundiais aumentou entre os dois períodos em análise. 

Como se pode observar, as exportações de “Têxteis” da China, que entre 1999 e 

2001 representaram 15% das exportações mundiais, aumentaram a sua 

importância para 20%; a maior subida foi nos “Electrónicos”, cujo peso mais que 

duplicou após a adesão da China à OMC, aumentando de 5% para 12%. 

 

Relativamente à taxa de crescimento das exportações chinesas por zonas no 

período analisado, decorre do Gráfico 3 que a evolução daquelas exportações 

para o Mundo e para a UE15 tem seguido a mesma tendência e foi muito 

semelhante entre 1999 e 2002; no entanto, a partir de 2003, a taxa de crescimento 

das exportações da China para a UE15 colocou-se acima da mesma taxa para o 

Mundo. 
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Gráfico 3 - Taxa de Crescimento das Exportações da China por zonas entre 1999 e 

2004 

Fonte: Construção própria com base nos dados do DPP. 

 

As exportações para a UE15 representaram, entre 1999 e 2004, cerca de 16% das 

exportações totais chinesas, tendo a Alemanha sido o maior parceiro, como se 

mostra no Gráfico 4. 

 

Gráfico 4 – Exportações Totais da China por País da UE15 entre 1999 e 2004 

Fonte: Construção própria com base nos dados do DPP. 
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Nos Gráficos 5A e 5B podemos constatar como se distribuem as exportações 

chinesas para a UE15 pelas diversas fileiras produtivas para o período anterior e 

posterior à adesão da China à OMC. As exportações mais significativas entre 1999 

e 2001 ocorreram nos “Electrónicos” (26%), nos “Têxteis” (19%) e nos “Eléctricos” 

(11%); após 2002 e até 2004, constata-se que houve uma subida nas exportações 

de “Electrónicos”, tendo baixado a prestação dos “Têxteis” e dos “Eléctricos”. Aliás, 

no segundo período, apesar de se manter nos 11%, a “Maquinaria” supera esta 

última fileira produtiva. 

 

Gráfico 5A – Exportações da China para a UE15 por fileiras produtivas entre 1999 e 

2001 
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Fonte: Construção própria com base nos dados do DPP. 
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Gráfico 5B – Exportações da China para a UE15 por fileiras produtivas entre 2002 e 

2004 
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Fonte: Construção própria com base nos dados do DPP. 

 

O Gráfico 6 compara o peso das exportações da China para a UE15 nas 

exportações totais chinesas entre o primeiro e o segundo períodos. As fileiras 

produtivas nas quais as exportações para a UE15 são mais representativas nas 

exportações da China são “Químicos”, “Maquinaria”, “Eléctricos” e “Electrónicos”, 

as quais representam mais de 17% das exportações totais chinesas. 
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Gráfico 6 – Variação do Peso das Exportações para a UE15 nas Exportações Totais 

da China por fileira produtiva entre 1999 e 2004 
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Fonte: Construção própria com base nos dados do DPP. 

 

Analisando os Gráficos 7 e 8, conclui-se que as fileiras produtivas mais exportadas 

pela China quer para o Mundo quer para a UE15 são as mesmas para ambas as 

zonas. E, em ambas as zonas, os “Eléctricos” tiveram, desde 2002, um 

crescimento acima dos restantes produtos. 
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Gráfico 7 - Exportações da China para a UE15 das fileiras produtivas mais relevantes 

entre 1999 e 2004 

Fonte: Construção própria com base nos dados do DPP. 

 

Gráfico 8 - Exportações da China para o Mundo das fileiras produtivas mais relevantes 
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Fonte: Construção própria com base nos dados do DPP. 
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fileira produtiva “Ferro e Aço” foi a menos transaccionada no período em análise, 

destacando-se, no entanto, a sua taxa de crescimento em 2003 e 2004. 

 

Gráfico 9A - Taxa de Crescimento das Exportações da China para a UE15 por fileiras 

produtivas entre 1999 e 2004 

Fonte: Construção própria com base nos dados do DPP. 

 

Gráfico 9B - Taxa de Crescimento das Exportações da China para a UE15 por fileiras 

produtivas entre 1999 e 2004 

Fonte: Construção própria com base nos dados do DPP. 
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“Têxteis” foram a fileira produtiva mais significativa, seguida dos “Electrónicos” e 

dos “Eléctricos. 

 

Quadro 3 – Peso das Importações da UE15 provenientes da China nas importações 

totais da UE15 entre 1999 e 2004 

Fileiras Produtivas 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

Energia 0,27% 0,21% 0,28% 0,25% 0,35% 0,51% 

Alimentos e Agricultura 0,78% 0,96% 0,97% 0,81% 0,83% 0,84% 

Têxteis 4,12% 5,06% 5,23% 6,00% 6,72% 7,20% 

Madeira e Papel 2,25% 2,69% 2,82% 3,50% 3,89% 4,05% 

Químicos 1,32% 1,49% 1,45% 1,43% 1,55% 1,59% 

Ferro e Aço 0,46% 0,63% 0,51% 0,55% 0,62% 1,22% 

Não Ferrosos 0,92% 0,93% 0,89% 0,81% 1,08% 1,44% 

Maquinaria 1,09% 1,42% 1,63% 1,69% 2,22% 2,69% 

Veículos 0,19% 0,44% 0,42% 0,45% 0,56% 0,72% 

Eléctricos 3,17% 3,97% 4,24% 5,10% 5,84% 6,49% 

Electrónicos 2,24% 2,86% 3,40% 4,49% 7,27% 9,18% 

Não Especificados 0,32% 0,35% 0,42% 0,55% 0,43% 0,66% 

Fonte: Cálculos próprios com base nos dados do DPP. 

 

Por último, importa ainda referir que as fileiras produtivas mais exportadas pela 

UE15 entre 1999 e 2004 foram “Químicos”, “Maquinaria” e “Electrónicos”, 

conforme se mostra no Gráfico 10. 

Gráfico 10 – Exportações Totais da UE15 por fileiras produtivas entre 1999 e 2004 

 

Fonte: Cálculos próprios com base nos dados do DPP. 

 

Químicos
17%

Veículos
13%

Electrónicos
13%

Eléctricos
5%

Alimentos e 
Agricultura

9%
Têxteis

6%

Madeira e Papel
7%

Energia
4%

Maquinaria
16%

Ferro
e Aço

3%

Não
Ferrosos

2%

Não
Especificados

5%



65 

55..11..22..  TTIIPPOOLLOOGGIIAA  DDAASS  EEXXPPOORRTTAAÇÇÕÕEESS  

 

Neste ponto, analisam-se as exportações da China para os países da UE15 com 

base no agrupamento dos sectores em duas tipologias, a saber: Grau de 

Intensidade Tecnológica e Factores-Chave de Competitividade. As tipologias 

aplicadas foram propostas pela OCDE23 e encontram-se sistematizadas nos 

Anexos III e IV. 

 

As fileiras produtivas foram agrupadas em quatro Graus de Intensidade 

Tecnológica: Alta, Média, Baixa e Não Especificado. O Quadro 4 apresenta os 

resultados relativos ao peso de cada categoria nas exportações totais da China 

para a UE15 e para cada um dos países da UE15 para os anos de 1999 e 2004: 

 

Quadro 4 – Peso das Exportações Totais da China por País da UE15 por Grau de 

Intensidade Tecnológica 

País Ano Alta Média Fraca Não 
Especificado 

UE15 1999 35,18 16,32 40,65 7,84 
 2004 48,93 14,41 31,40 5,26 
Alemanha 1999 37,40 17,14 37,24 8,23 
 2004 56,79 12,22 25,72 5,26 
Áustria 1999 46,75 8,80 38,13 6,32 
 2004 64,47 7,31 23,91 4,31 
BLEU 1999 27,21 14,60 53,05 5,13 
 2004 40,88 13,64 40,73 4,75 
Dinamarca 1999 14,60 38,75 40,62 6,04 
 2004 18,17 37,28 39,66 4,89 
Espanha 1999 22,70 19,23 49,18 8,89 
 2004 25,35 20,45 48,00 6,19 
Finlândia 1999 53,61 7,83 33,53 5,03 
 2004 71,99 8,29 16,92 2,80 
França 1999 34,75 12,39 44,43 8,43 
 2004 53,23 12,96 28,72 5,08 
Grécia 1999 20,38 19,18 50,59 9,86 
 2004 21,01 26,71 46,07 6,21 
Holanda 1999 48,51 17,80 28,94 4,74 
 2004 64,39 11,89 19,41 4,31 
Irlanda 1999 61,69 8,48 26,20 3,64 
 2004 80,63 3,71 12,23 3,44 
Itália 1999 18,92 16,74 55,82 8,52 
 2004 23,80 21,21 50,01 4,99 
Portugal 1999 27,24 14,66 48,29 9,80 
 2004 29,71 19,96 40,88 9,45 
Reino Unido 1999 36,46 13,97 38,38 11,19 
 2004 42,14 14,37 36,37 7,12 

                                                
23

 Cfr. Fernandes (2002). 
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Suécia 1999 27,84 12,18 53,73 6,25 
 2004 35,50 15,12 43,93 5,46 

Fonte: Cálculos próprios com base nos dados do DPP. 

 

Naquele quadro, verifica-se que, em todos os países, a China diminuiu o peso das 

suas exportações de produtos com fraca intensidade tecnológica. Entre estes 

produtos, estão sectores como os “Têxteis”. 

 

Por outro lado, o peso das exportações da China relativas aos produtos com alta 

intensidade tecnológica subiu em todos os países da UE15. Entre os sectores com 

elevada intensidade tecnológica estão os “Eléctricos” e os “Electrónicos”. 

 

Entre 1999 e 2004, os produtos de média intensidade tecnológica registaram uma 

variação negativa nas importações da Alemanha, Áustria, BLEU, Dinamarca, 

Holanda e Irlanda, tendo registado uma variação positiva nos restantes países da 

UE15. 

 

Na tipologia Factores-Chave de Competitividade, incluem-se seis tipos: Custos do 

Trabalho, Economias de Escala, Diferenciação do Produto, I&D, Recursos Naturais 

e Não Especificado. O peso de cada tipo nas exportações da China para a UE15 

nos anos de 1999 e 2004, encontra-se calculado no Quadro 5. 

 

Quadro 5 – Peso das Exportações Totais da China por País da UE15 por Factores-

Chave de Competitividade 

País Ano Custos de 
Trabalho 

Economias 
de Escala 

Diferenciação 
do Produto I & D Recursos 

Naturais 
Não 

Especificado 

UE15 1999 29,85 11,10 13,98 27,91 9,33 7,84 
 2004 23,53 10,08 13,91 40,75 6,47 5,26 
Alemanha 1999 28,14 11,61 16,90 27,60 7,52 8,23 
 2004 20,07 8,86 13,76 47,25 4,80 5,26 
Áustria 1999 33,13 5,92 24,60 26,53 3,51 6,32 
 2004 20,35 3,68 24,79 44,03 2,83 4,31 
BLEU 1999 33,07 7,70 12,53 22,58 18,99 5,13 
 2004 21,20 9,33 10,93 35,97 17,80 4,75 
Dinamarca 1999 34,44 35,59 6,83 12,67 4,43 6,04 
 2004 33,93 33,61 11,24 11,52 4,80 4,89 
Espanha 1999 35,14 11,87 13,79 19,89 10,43 8,89 
 2004 38,41 10,48 19,16 19,07 6,69 6,19 
Finlândia 1999 29,56 4,69 10,22 47,81 2,69 5,03 
 2004 14,98 5,85 20,40 54,44 1,52 2,80 
França 1999 34,17 8,40 15,20 25,17 8,63 8,43 
 2004 22,81 8,53 14,28 44,01 5,28 5,08 
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Grécia 1999 39,22 13,30 21,57 9,29 6,77 9,86 
 2004 36,63 17,68 24,15 9,65 5,68 6,21 
Holanda 1999 20,06 10,79 7,81 46,64 9,95 4,74 
 2004 14,74 7,71 7,59 60,61 5,04 4,31 
Irlanda 1999 17,96 7,34 32,23 31,31 7,52 3,64 
 2004 8,50 2,24 5,74 76,63 3,46 3,44 
Itália 1999 39,92 9,92 12,69 15,41 13,55 8,52 
 2004 35,08 13,66 20,68 16,78 8,80 4,99 
Portugal 1999 33,38 16,36 16,05 15,52 8,89 9,80 
 2004 32,27 15,30 22,24 14,52 6,22 9,45 
Reino Unido 1999 28,81 11,43 15,60 25,82 7,16 11,19 
 2004 28,42 11,82 15,37 30,82 6,45 7,12 
Suécia 1999 43,31 10,61 17,58 14,22 8,02 6,25 
 2004 33,42 12,84 15,37 24,07 8,85 5,46 
Fonte: Cálculos próprios com base nos dados do DPP. 

 

O peso das exportações da China para os países da UE15 relativamente a 

sectores cujo factor-chave de competitividade é o tipo Recursos Naturais registou 

nos anos indicados uma descida; de facto, esta evolução é coerente com a 

diminuição das exportações de produtos com fraca intensidade tecnológica, visto 

que todos os sectores nos quais os Recursos Naturais são o factor-chave de 

competitividade têm associado um fraco grau de intensidade tecnológica. 

 

Do mesmo modo, os sectores nos quais os Custos de Trabalho são o factor 

determinante de competitividade registaram uma diminuição no seu peso nas 

exportações da China para a UE15. 

 

Pelo contrário, observa-se um aumento na quota de exportações de produtos 

pertencentes a sectores cujo factor determinante de competitividade é a I&D. 

Como se pode observar na tabela de correspondência de sectores (Anexo III), 

apenas dois sectores deste tipo utilizam uma intensidade tecnológica média; de 

facto, a maior parte destes sectores funciona com alta intensidade tecnológica 

encontrando-se, entre estes, a fileira produtiva de “Electrónicos”, nos quais a UE15 

tem, como veremos, vantagem comparativa. 

 

Quanto aos tipos Economias de Escala e Diferenciação do Produto, constatam-se 

aumentos e diminuições no peso das exportações daqueles sectores, que variam 

de acordo com os países da UE15. 
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55..22..  IINNDDIICCAADDOORREESS  DDEE  CCOOMMPPEETTIITTIIVVIIDDAADDEE  

 

O carácter multi-dimensional do conceito de competitividade, já abordado no 

capítulo 4, torna o seu estudo dependente da análise composta de um conjunto de 

indicadores, pois ainda não foi desenvolvida uma medida única, capaz de sintetizar 

aquela definição.  

 

Os indicadores habitualmente utilizados como “indicadores de competitividade” são 

vários, nomeadamente24 indicadores baseados nas taxas de câmbio efectivas 

reais, nos preços em paridade de poder de compra, nos custos de trabalho 

expressos em moeda comum e indicadores de desempenho. 

 

Da diversidade de indicadores de competitividade propostos, seleccionaram-se os 

indicadores baseados nos fluxos de comércio observado, por motivo de 

disponibilidade de dados. Por outro lado, considerou-se que os indicadores 

escolhidos deveriam manifestar um carácter de complementaridade. Assim, 

recorreu-se ao levantamento de indicadores de competitividade sugeridos pelo 

World Bank25, tendo sido escolhidos o Indicador da Vantagem Comparativa 

Revelada, o Índice de Similitude e o Índice de Especialização das Exportações, por 

serem os que melhor se adoptam às características do presente estudo. 

 

O Indicador da Vantagem Comparativa Revelada, proposto por Balassa (1965), é 

habitualmente utilizado nos estudos do comércio internacional, e baseia-se na 

definição de Vantagem Comparativa, que se traduz pela diferença entre os preços 

relativos internos e externos em situação de autarcia. Como estes são impossíveis 

de determinar naquelas circunstâncias, Balassa recorreu aos fluxos de comércio 

observados para, deste modo, determinar os produtos com mais potencial de 

comércio para um determinado país exportador, em relação ao comércio mundial. 

 

O segundo índice identifica os fluxos de comércio potenciais, através da análise do 

grau de correspondência de produtos entre as exportações de um país e as 

importações de outro país. O Índice de Similitude identifica o grau de 

complementaridade entre a composição das exportações do país de oferta e a 

                                                
24

 Cfr. Silva (1997). 
25 World Bank 2006. 
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composição das importações do país de procura, mostrando o ajustamento da 

oferta de um país à procura de outro país. 

 

O Índice de Especialização das Exportações é uma variante do Indicador de 

Vantagem Comparativa Revelada e compara, para o mesmo produto ou fileira 

produtiva, as exportações de um país com as importações de determinados 

mercados ou parceiros. Este índice indica uma relação entre o peso que um 

determinado produto tem nas exportações de um país e o peso das exportações 

do mundo daquele produto para o mesmo parceiro. 

 

Aos indicadores seleccionados será efectuada uma breve explicação, incluindo-se 

também uma crítica; de seguida, apresentam-se os resultados obtidos para cada 

um deles e a sua interpretação. 

 

 

55..22..11..  VVAANNTTAAGGEEMM  CCOOMMPPAARRAATTIIVVAA  RREEVVEELLAADDAA  

 

DESCRIÇÃO DO ÍNDICE 

 

A definição de Vantagem Comparativa está relacionada com a diferença entre os 

preços relativos internos e externos em situação de autarcia. No entanto, esta 

abordagem seria de impossível aplicação na prática, dado que seria difícil obter 

aqueles preços relativos, pois os preços observados sofrem forçosamente a 

influência dos preços internacionais. 

 

Para resolver aquela questão assume-se, com algumas restrições, que o padrão 

de comércio observado é explicado pela vantagem comparativa, concentrando-se 

a investigação na apreciação crítica dos indicadores utilizados para medir a 

vantagem comparativa ao nível de um país.26 

 

Balassa (1965) propôs o indicador de Vantagem Comparativa Revelada (VCR), 

utilizado para medir a vantagem comparativa com base nos padrões de comércio. 

As diferenças dos custos relativos e dos outros factores não compreendidos nos 

preços que influenciam o comércio internacional são determinadas pela 

                                                
26

 Fontoura (1997). 
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comparação entre condições económicas dentro e fora de certo país. Assim, a 

vantagem comparativa é revelada pelos fluxos de comércio observados. 

 

O índice de VCR do país i para o produto j é medido com base no peso do produto 

nas exportações do país em relação ao seu peso no comércio mundial: 

 

( ) ( )wtwjitijij XxXxVCR =  

 

Onde: 

ijx  – Valor das Exportações do país i do produto j para o Mundo. 

itX  – Total de Exportações do país i. 

wjx  - Valor das Exportações do Mundo do produto j para o Mundo. 

wtX  - Total de Exportações do Mundo. 

 

O valor de VCR inferior a um implica que o país tem uma desvantagem 

comparativa no produto em causa. Pelo contrário, se o valor de VCR é superior a 

um, então o país tem vantagem comparativa revelada no produto ao nível do 

comércio. 

 

Balassa optou por basear o índice apenas nas exportações devido à aplicação de 

mecanismos de protecção das importações, de carácter pautal e não pautal, 

variável entre os diversos sectores. 

 

O índice de VCR tem sido largamente aplicado em estudo de comércio 

internacional e tem também sido alvo de várias críticas, como as que a seguir se 

enunciam27. 

 

Hillman (1980) afirmou que este indicador não é adequado para comparações 

entre bens de um determinado país, ao demonstrar que a mesma medida de 

exportações relativas pode estar associada a preferências internas diferentes e, 

portanto, a preços relativos autárcicos diferentes. 

 

                                                
27

 Cfr. Fontoura (1997). 



71 

Yeats (1985) retira uma conclusão semelhante, com um estudo empírico utilizando 

o índice de VCR como “indicador das exportações relativas”, confrontando a 

posição de um produto (indústria) num país com a posição desse produto 

relativamente a outros países. Para tal, ordenou o índice de dois modos: pelo valor 

do índice de VCR das diversas indústrias em cada país e pelo valor do mesmo 

índice por indústria nos diversos países. Seguidamente, comparou a posição 

relativa de cada indústria nas duas disposições e concluiu que existem geralmente 

grandes diferenças entre ambas as ordenações. O autor constatou que uma 

indústria pode, ao nível do país, aparecer com uma posição elevada mas, quando 

comparada no ranking com outros países, a sua importância ser mais reduzida. 

Esta situação ocorre dado que, para cada indústria, as distribuições dos valores da 

VCR relativos aos diversos países são diferentes. 

 

Bowen (1983) concluiu que o valor cardinal do indicador não permite retirar 

conclusões sobre vantagem comparativa e propôs indicadores de VCR baseados 

na produção e no consumo. O autor constatou que, para que as exportações 

mundiais do bem estejam distribuídas entre países, na proporção do peso destes 

nas exportações mundiais (interpretação económica do denominador), é 

necessário assumir que todos os bens são exportados por todos os países, o que 

não só não faz sentido como ainda é contrário ao conceito que se pretende medir. 

Assim, Bowen propôs o indicador da “intensidade do comércio líquido”, baseado 

na relação entre o comércio líquido e o consumo “esperado”. 

 

Apesar das críticas apontadas, o índice de VCR de Balassa continua a ser um 

indicador útil para a avaliação da vantagem comparativa com base nos dados de 

comércio internacional observados, pelo que se apresentam os resultados obtidos 

no âmbito do presente estudo. 

 

 

APLICAÇÃO DO ÍNDICE 

 

O índice foi aplicado aos valores das exportações para o Mundo da China e de 

cada país da UE15, bem como para os valores da UE15 agregados. 

Posteriormente, o índice foi aplicado às exportações da China para a UE15 por 

país. 
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Os resultados obtidos relativamente às exportações da China para o Mundo 

constam do Quadro 6. 

 

Quadro 6 – Índice de VCR das Exportações da China para o Mundo28 

FILEIRA PRODUTIVA 1999 2000 2001 2002 2003 2004 
Energia 0,310 0,273 0,288 0,259 0,231 0,207 
Alimentos e Agricultura 0,800 0,828 0,733 0,650 0,571 0,486 
Têxteis 3,840 3,843 3,641 3,370 3,214 3,088 
Madeira e Papel 1,578 1,628 1,590 1,585 1,481 1,461 
Químicos 0,792 0,774 0,730 0,655 0,602 0,587 
Ferro e Aço 0,543 0,703 0,471 0,388 0,385 0,625 
Não Ferrosos 0,664 0,610 0,596 0,589 0,618 0,653 
Maquinaria 0,521 0,568 0,589 0,591 0,613 0,646 
Veículos 0,203 0,273 0,245 0,227 0,253 0,279 
Eléctricos 1,762 1,804 1,866 1,883 1,822 1,807 
Electrónicos 1,126 1,168 1,399 1,654 1,984 2,126 
Não Especificados 0,300 0,288 0,234 0,244 0,205 0,216 
Fonte: Cálculos próprios com base nos dados do DPP. 

 

Relativamente à China, conclui-se que tem vantagem comparativa nas fileiras 

produtivas “Têxteis”, “Madeira e Papel”, “Eléctricos” e “Electrónicos”. Verifica-se 

ainda que, no período em análise, os produtos “Electrónicos” têm vindo a aumentar 

a sua vantagem comparativa, ao contrário dos restantes, cuja vantagem 

comparativa tem vindo a baixar. 

 

Aplicando o mesmo índice aos valores das exportações da UE15 para o Mundo, 

obtêm-se os resultados expressos no Quadro 7. 

 
Quadro 7 – Índice de VCR das Exportações da UE15 para o Mundo29 

FILEIRA PRODUTIVA 1999 2000 2001 2002 2003 2004 
Energia 0,325 0,337 0,317 0,331 0,325 0,373 
Alimentos e Agricultura 1,058 1,095 1,057 1,070 1,089 1,099 
Têxteis 0,866 0,856 0,850 0,836 0,836 0,853 
Madeira e Papel 1,170 1,204 1,198 1,178 1,192 1,212 
Químicos 1,330 1,368 1,358 1,371 1,368 1,384 
Ferro e Aço 1,082 1,119 1,094 1,055 1,025 1,007 
Não Ferrosos 0,718 0,777 0,782 0,755 0,738 0,726 
Maquinaria 1,184 1,224 1,208 1,196 1,214 1,236 
Veículos 1,229 1,285 1,296 1,285 1,312 1,342 
Eléctricos 0,989 0,972 0,987 0,953 0,965 0,971 
Electrónicos 0,785 0,800 0,826 0,781 0,732 0,738 
Não Especificados 0,915 1,086 0,923 0,934 1,048 0,889 
Fonte: Cálculos próprios com base nos dados do DPP. 

                                                
28

 Para os cálculos apresentados considerou-se i=China e w=Mundo. 
29 Neste caso, i=UE15 e w=Mundo. 
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Deste quadro pode concluir-se que a UE15, em termos agregados, demonstra 

vantagem comparativa nas fileiras produtivas “Alimentação e Agricultura”, “Madeira 

e Papel”, “Químicos”, “Ferro e Aço”, “Maquinaria” e “Veículos”. Destes, apenas a 

fileira produtiva “Madeira e Papel” apresenta simultaneamente vantagem 

comparativa pela China e pela UE15, o que pode indiciar trocas comerciais 

potenciais entre as duas zonas geográficas apenas nos restantes sectores. 

 

A mesma análise foi feita mas tomando como referência as exportações para o 

mercado da UE15 em vez das exportações totais mundiais, encontrando-se os 

resultados no Quadro 8. 

 

Quadro 8 – Índice de VCR das Exportações da China para UE1530 

FILEIRA PRODUTIVA 1999 2000 2001 2002 2003 2004 
Energia 0,184 0,118 0,149 0,117 0,131 0,165 
Alimentos e Agricultura 0,533 0,538 0,509 0,373 0,310 0,270 
Têxteis 2,805 2,843 2,745 2,766 2,497 2,313 
Madeira e Papel 1,534 1,514 1,481 1,616 1,444 1,301 
Químicos 0,900 0,836 0,760 0,660 0,576 0,511 
Ferro e Aço 0,314 0,354 0,265 0,253 0,231 0,391 
Não Ferrosos 0,628 0,524 0,469 0,373 0,402 0,463 
Maquinaria 0,741 0,801 0,854 0,781 0,825 0,865 
Veículos 0,131 0,248 0,222 0,206 0,210 0,232 
Eléctricos 2,158 2,234 2,223 2,355 2,169 2,084 
Electrónicos 1,528 1,607 1,782 2,073 2,703 2,946 
Não Especificados 0,217 0,196 0,223 0,252 0,158 0,213 
Fonte: Cálculos próprios com base nos dados do DPP. 

 

Como se pode observar do quadro acima, as fileiras produtivas com vantagem 

comparativa para a China são iguais quer quando se toma o Mundo ou a UE15 

como referência. 

 

O índice de VCR foi ainda aplicado a cada país da UE individualmente. Analisada 

individualmente a vantagem comparativa entre a China e os países UE15, 

constata-se que a China mantém para cada país vantagem comparativa nas 

fileiras produtivas identificadas para os dados agregados, excepto relativamente a 

“Madeira e Papel” (Áustria, Finlândia e Irlanda) “Eléctricos” (Dinamarca) e 

“Electrónicos” (Dinamarca e Grécia). Verificou-se, ainda, que a China beneficia de 

                                                
30

 Neste quadro, i=China e w=UE15. 



74 

vantagem comparativa nas seguintes fileiras produtivas para os países 

mencionados: “Químicos” (Espanha e Portugal), “Maquinaria” (Dinamarca, Grécia, 

Itália e Portugal) e “Veículos” (Dinamarca). 

 

No Quadro 9 apresentam-se os resultados acima expostos, remetendo-se a 

totalidade dos cálculos efectuados para o Anexo V. 

 

Quadro 9 – Índice de VCR das Exportações da China por País da UE1531 

País UE15 FILEIRA PRODUTIVA 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

Áustria Madeira e Papel 0,839 0,908 1,031 0,846 0,690 0,751 

Dinamarca Maquinaria 2,304 1,788 1,578 0,826 1,158 1,059 

 Veículos 0,320 1,846 2,574 2,021 2,571 2,582 

 Eléctricos 0,824 0,936 0,849 1,348 1,253 1,349 

 Electrónicos 0,595 0,435 0,417 0,630 0,727 0,723 

Espanha Químicos 1,150 1,194 1,022 1,040 1,035 0,917 

Finlândia Madeira e Papel 1,185 0,764 0,885 0,836 0,641 0,701 

Grécia Maquinaria 1,217 2,265 2,460 1,790 2,161 1,972 

 Electrónicos 0,835 0,597 0,647 0,762 0,726 0,973 

Irlanda Madeira e Papel 0,849 0,959 0,829 0,781 0,678 0,684 

Itália Maquinaria 1,047 1,360 1,354 1,113 1,481 1,850 

Portugal Químicos 1,315 1,188 1,237 1,007 0,887 0,917 

 Maquinaria 0,823 0,958 1,020 1,182 1,225 1,401 

Fonte: Cálculos próprios com base nos dados do DPP. 

 

 

55..22..22..  ÍÍNNDDIICCEE  DDEE  SSIIMMIILLIITTUUDDEE  UUEE1155  

 

DESCRIÇÃO DO ÍNDICE 

 

A identificação de fluxos de comércio potenciais pode ser conseguida através da 

análise do grau de correspondência de produtos entre as exportações de um país 

e as importações de outro país. 

 

Relacionado com esta abordagem está o conceito de Commodity Composition 

Index (CCT), que se determina pela medição da complementaridade entre a 

estrutura de exportações do país de oferta e a estrutura de importações do país de 

procura, os quais estão positivamente correlacionados. 

 

                                                
31

 Neste quadro, i=China e w=país UE15. 
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A média do CCT de um país fornece informação relativamente ao seu potencial de 

exportações, dado que um país exportador com um vector de oferta que se ajusta 

às necessidades de importação dos seus parceiros é provável que tenha melhores 

perspectivas de exportação do que um exportador com uma estrutura de 

exportação pouco ajustada.32 

 

A fim de se medir o grau de complementaridade entre os padrões de troca de 

diferentes países, recorreu-se ao Export-Import Similarity Index (EIS) proposto por 

Finger e Kreinin (1979) e mais tarde revisto por Linnemann e Beers (1988), cuja 

fórmula é a seguinte: 

 

( ) ( )[ ]∑ ∑∑= kjkjijijij mm,xxminEIS  

 

ijx  – Exportações do país i do produto j para o Mundo. 

∑ ijx  – Total de Exportações do país i. 

kjm  - Importações do país k do produto j do Mundo. 

∑ kjm ∑mkj - Total de Importações do país k. 

 

Por ser construído com valores relativos, este índice não é afectado pelas 

dimensões absolutas de grande variação. 

 

O EIS varia entre 0 e 1, correspondendo 0 à dissimilitude completa e 1 ao 

ajustamento perfeito do padrão de trocas comerciais. 

 

Podem ser apontadas a este índice algumas limitações, como por exemplo, o facto 

exibir características estáticas. Por outro lado, verifica-se que para países com 

uma estrutura de exportações diversificada, o grau de complementaridade entre as 

suas exportações e as importações dos parceiros tende a ser mais elevado, 

quando comparado com países cujo leque de exportações é mais estreito. 

 

 

                                                
32

 Cfr. Fontoura, Martínez-Galán, Proença (2006). 
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APLICAÇÃO DO ÍNDICE 

 

Os cálculos do EIS33 foram efectuados com base nos dados disponíveis para os 72 

produtos em vez dos dados relativos às 12 fileiras produtivas, visto que este índice 

é sensível ao nível de agregação da informação; assim, pela utilização de 

elementos mais detalhados, obtêm-se resultados mais consistentes. 

 

O índice EIS mostra a intensidade esperada do fluxo de comércio bilateral e da 

China (país exportador) para a UE15 (“país” importador) e para cada país 

pertencente à UE15. Os resultados encontrados para o período em análise 

constam do Quadro 10. 

 

Quadro 10 – Export-Import Similarity Index (EIS) 

País 1999 2004 
Alemanha 0,61 0,57 
Áustria 0,59 0,56 
BLEU 0,52 0,45 
Dinamarca 0,62 0,58 
Espanha 0,53 0,50 
Finlândia 0,59 0,60 
França 0,58 0,55 
Grécia 0,54 0,51 
Holanda 0,57 0,59 
Irlanda 0,54 0,61 
Itália 0,52 0,49 
Portugal 0,57 0,55 
Reino Unido 0,60 0,57 
Suécia 0,61 0,58 
   UE15 0,60 0,55 

Fonte: Cálculos próprios com base nos dados do DPP. 

 

Os valores encontrados permitem concluir que existe um grau de correspondência 

de mercadorias mediano. Isto significa que as estruturas comerciais da China e as 

dos países da UE15 apresentam apenas uma complementaridade mediana. 

 

Observa-se ainda uma diminuição daquela complementaridade do período antes 

da adesão para o período pós adesão à OMC, dado que o índice variou de 0,60 

em 1999 para 0,55 em 2004. 

 

                                                
33

 Para cálculo do índice, considerou-se i=China e k=país UE15. 
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Quanto aos países da UE15 analisados individualmente, pode afirmar-se que a 

Irlanda é o país que apresenta maior potencial de comércio com a China, 

verificando-se uma subida no índice de 0,54 em 1999 para 0,61 em 2004; pelo 

contrário, Bélgica e Luxemburgo juntos (BLEU) afastaram o seu padrão de trocas 

com a China, baixando de 0,52 em 1999 para 0,45 em 2004. Aliás, do primeiro 

para o segundo período assiste-se a uma diminuição generalizada do índice para 

cada país da UE15 excepto para Irlanda, Holanda e Finlândia. 

 

 

55..22..33..  ÍÍNNDDIICCEE  DDEE  EESSPPEECCIIAALLIIZZAAÇÇÃÃOO  DDAASS  EEXXPPOORRTTAAÇÇÕÕEESS  

 

DESCRIÇÃO DO ÍNDICE 

 

O Índice de Especialização das Exportações (IEE) é, basicamente, uma ligeira 

modificação do Índice de VCR no qual o denominador é comparado com mercados 

ou com parceiros específicos. 

 

Este índice fornece informação sobre especialização revelada das exportações de 

um determinado sector de um país e é o rácio entre peso das exportações de um 

produto nas exportações totais de um país e o peso do mesmo produto nas 

importações de determinados mercados ou parceiros (em vez de usarmos o peso 

nas exportações do mundo): 

 

( ) ( )ktkjitij MmXxIEE =  

 

Onde: 

ijx  – Valor das Exportações do país i do produto j. 

itX  – Total de Exportações do país i. 

wjm  - Valor das Importações do produto j no mercado k. 

wtM  - Total de Importações no mercado k. 

 

Ou seja, o IEE estabelece uma comparação entre o peso das exportações de um 

país para um parceiro e o peso das exportações do mundo para o mesmo 
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parceiro; esta relação, no fundo, traduz-se no potencial de fornecimento da UE15 

por parte da China no que respeita a determinados sectores. 

 

Tal como no VCR, um IEE inferior à unidade significa uma desvantagem 

comparativa, enquanto que, se for superior a um, representa especialização no 

mercado em análise. 

 

Uma das limitações apontadas a este índice é o facto de, habitualmente, serem 

impostas mais restrições às importações (nomeadamente sob a forma de tarifa 

aduaneira, certificados de importação e limites quantitativos) que às exportações. 

Assim, pode-se aceitar que o IEE, por ser construído com base nos fluxos de 

importação, é também influenciado pelas medidas de política comercial. 

 

 

APLICAÇÃO DO ÍNDICE 

 

Os resultados obtidos pela aplicação34 do índice encontram-se no Quadro 11. 

 

Quadro 11 – Índice de Especialização das Exportações da China para a UE15 

FILEIRA PRODUTIVA 1999 2000 2001 2002 2003 2004 
Energia 0,438 0,364 0,372 0,322 0,309 0,262 
Alimentos e Agricultura 0,698 0,718 0,648 0,565 0,486 0,413 
Têxteis 3,796 3,838 3,665 3,395 3,188 3,013 
Madeira e Papel 1,380 1,396 1,370 1,364 1,255 1,227 
Químicos 0,700 0,682 0,644 0,569 0,525 0,503 
Ferro e Aço 0,517 0,647 0,446 0,380 0,389 0,620 
Não Ferrosos 0,640 0,564 0,557 0,558 0,620 0,673 
Maquinaria 0,525 0,561 0,590 0,598 0,621 0,657 
Veículos 0,175 0,240 0,215 0,200 0,216 0,231 
Eléctricos 1,919 1,964 2,040 2,103 2,001 1,988 
Electrónicos 1,278 1,340 1,563 1,941 2,436 2,605 
Não Especificados 0,369 0,291 0,270 0,289 0,206 0,259 

Fonte: Cálculos próprios com base nos dados do DPP. 

 

Como se pode observar, a China apresenta especialização das exportações nas 

fileiras produtivas “Têxteis”, “Madeira e Papel”, “Eléctricos” e “Electrónicos”, as 

mesmas para as quais já revelou possuir vantagem comparativa (VCR). No Anexo 

VI incluem-se as fileiras produtivas por país membro da UE15 para as quais o 

potencial de fornecimento por parte da China é mais elevado. De destacar que, 
                                                
34

 Neste caso, considerou-se i=China e k=UE15. 
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para além das fileiras produtivas já mencionadas, a China apresenta também 

potencial de fornecimento para “Ferro e Aço” (Irlanda) e “Não Ferrosos” 

(Dinamarca, Grécia e Irlanda). 

 

 

55..33..  OO  ““EEFFEEIITTOO  CCOOMMPPEETTIITTIIVVIIDDAADDEE””  NNAASS  EEXXPPOORRTTAAÇÇÕÕEESS  DDAA  CCHHIINNAA  PPAARRAA  AA  UUEE1155::  UUMMAA  

AANNÁÁLLIISSEE  DDEE  ““QQUUOOTTAASS  DDEE  MMEERRCCAADDOO  CCOONNSSTTAANNTTEESS””  ((CCOONNSSTTAANNTT  MMAARRKKEETT  SSHHAARREESS  

AANNAALLYYSSIISS))  

 

O fluxo das exportações da China para a UE15 foi ainda analisado recorrendo-se à 

Metodologia das Quotas de Mercado Constantes (MQMC), a qual foi aplicada ao 

crescimento das exportações pela primeira vez por Tyszynski (1951). 

 

De acordo com esta metodologia, o crescimento das exportações de um país pode 

ser decomposto em quatro efeitos: Efeito Escala, Efeito Produto, Efeito Mercado e 

Efeito Competitividade. A metodologia permite expurgar as influências que o 

crescimento do comércio mundial, o crescimento das exportações de um 

determinado produto e o crescimento dos mercados de destino das exportações 

têm no crescimento das exportações de um determinado país. Filtrados estes 

factores, poder-se-á, então, apreciar em que medida aquele crescimento das 

exportações se deve ao aumento da competitividade do país em causa. 

 

 

DESCRIÇÃO DA METODOLOGIA 

 

A Metodologia das Quotas de Mercado Constantes é um método de análise do 

crescimento das exportações de um país que, desde Tyszynski (1951), tem sido 

utilizada por vários autores. 

 

De acordo com a formulação de Richardson (1971), posteriormente desenvolvido 

por Milana (1988), o efeito total de crescimento das exportações pode ser obtido 

com base nos seguintes componentes: 

 

i - Produto exportado 
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j – País de destino das exportações 

ijq  – Exportações do produto i para o país j 

∑∑
i j

ijq  – Total de Exportações do país j 

Q – Exportações Totais (mundiais ou de uma zona) 

s – Qq  

 

Partindo da identidade básica: 

q = ∑∑
i j

ijq  

obtém-se 

q = ( ) ij
i j

ijij
i j

ijij QsQQq ×=× ∑∑∑∑  

Que, diferenciado em ordem ao tempo vem: 

ij
i j

ijij
i j

ij QsQsq
•••

×+×= ∑∑∑∑  

Somando e subtraindo a entidade ∑
••

×+×
i

ii QsQs  obtém-se o Efeito Total: 











×+×−








×+×+×+×= ∑∑∑∑∑∑

•••••••

ii
i

iiij
i j

ijij
i j

ij QsQsQsQsQsQsq  

 

Reagrupando os termos, pode decompor-se o crescimento das exportações em 

quatro componentes: 

 

Efeito Escala - Este efeito permite perceber em que medida o crescimento do 

comércio mundial influencia os fluxos comerciais nas zonas geográficas objecto de 

estudo e é representado pelo termo: 

•

× Qs  

 

Efeito Produto – Mostra em que medida determinado produto (ou grupo de 

produtos) interfere no crescimento das exportações de um país; ou seja, em que 

medida a especialização de um país num determinado produto influenciou o 

desempenho das suas exportações e traduz-se no termo: 

••

×−×∑ QsQs
i

ii  
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Efeito Mercado – Mede a influência dos mercados de destino das exportações no 

crescimento das exportações, sendo apontado na seguinte entidade: 

i
i

i
i j

ijij QsQs
••

×−× ∑∑∑  

 

Efeito Competitividade – Compreende todos os aspectos da economia que ainda 

não foram contemplados nos efeitos anteriores, sendo influenciado por vários 

factores como as variações de preços. Assim, o efeito competitividade mostra a 

capacidade de um país aumentar a sua quota de mercado e é representado pelo 

seguinte termo residual: 

ij
i j

ij Qs ×∑∑
•

 

De acordo com esta Metodologia, a variação do crescimento das exportações é 

influenciado por estes quatro efeitos pelo que um país pode manter a quota de 

mercado para cada produto em cada mercado e, simultaneamente, comportar 

grandes variações no mercado mundial. 

 

A Metodologia apresentada, sendo um importante instrumento de análise, 

comporta algumas limitações, já evidenciadas e demonstradas por Richardson 

(1971). 

 

A primeira resulta do facto de a MQMC ser sensível ao nível de agregação dos 

produtos, ao período analisado ou aos agrupamentos geográficos escolhidos. 

Estes factores influenciam os resultados obtidos, podendo mesmo levar a 

conclusões divergentes caso se escolham agregações diferentes. 

 

Outro problema identificado está relacionado com o facto de o MQMC ser aplicado 

a um período de tempo discreto, enquanto a fórmula para o efeito total se refere a 

um período infinitesimal. Isto significa que, durante o período considerado, se 

registaram modificações que não serão reflectidas na análise visto que apenas 

estão disponíveis observações “de início” e “de fim” de período quando, para 

resultados mais aproximados da realidade, deveria ter observações infinitesimais. 
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Os resultados obtidos podem ainda ser influenciados pela amostra escolhida para 

comparação. Assim, por motivos de limitação dos dados disponíveis sobre as 

exportações, a amostra utilizada para comparação é o “Mundo” quando, para uma 

comparação próxima da realidade, se deveria utilizar o “Mundo relevante”, ou seja, 

o universo de competidores de um país para um determinado produto que não 

coincidirá, na maior parte dos casos, com o total de exportações do “Mundo”. 

 

Por fim, mencione-se também a existência de alguma arbitrariedade na obtenção 

do efeito produto e do efeito mercado. De facto, o termo adicionado e subtraído 

podia ter sido j
j

j Qs
•

×∑  em vez do termo ∑
•

×
i

ii Qs  obtendo-se como efeito 

produto o termo 
••

×−×∑ QsQs
j

jj  enquanto o efeito mercado seria dado pelo termo 

j
j

j
i j

ijij QsQs
••

×−× ∑∑∑ . 

Sendo certo que a sua soma não teria influência no resultado total, o seu cálculo 

isolado mostra uma diferença resultante desta arbitrariedade. 

 

 

APLICAÇÃO DA METODOLOGIA 

 

A Metodologia acima exposta foi aplicada às exportações da economia chinesa 

para os países da UE15, a fim de se perceber de que modo os efeitos acima 

descritos influenciaram a evolução daquelas exportações. 

 

A fim de ser possível avaliar os valores obtidos pela aplicação da metodologia, 

optou-se por tomar o ano base (1999) como referência, observando-se, assim, 

uma taxa de crescimento para cada efeito. Os valores obtidos encontram-se nos 

Quadros 12 e 13. 
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Quadro 12 – Constant Market Shares Analysis para o período 1999-2001 (%) 

EFEITO 
AGREGAÇÃO EF ESCALA EF PRODUTO EF MERCADO EF COMPETITIVIDADE EF TOTAL 

72 Produtos 4,15 -2,11 -0,16 33,47 35,35 

Por Fileira Produtiva 

Energia 56,60 -16,83 17,53 7,64 64,93 

Alimentos e Agricultura -5,22 0,37 -0,67 23,23 17,70 

Têxteis -2,98 3,06 -2,29 25,58 23,37 

Madeira e Papel -1,23 -1,97 1,88 25,25 23,93 

Químicos 5,41 -1,25 0,85 10,65 15,66 

Ferro e Aço 2,70 0,13 -2,54 12,49 12,78 

Não Ferrosos 7,04 -0,83 -14,27 12,01 3,95 

Maquinaria 0,07 5,14 -4,08 48,75 49,88 

Veículos -3,15 -0,34 -0,78 117,26 112,98 

Eléctricos 0,30 -0,07 0,54 33,49 34,26 

Electrónicos 3,48 -0,65 -0,92 54,88 56,79 

Não Especificados 15,33 29,81 -43,98 52,93 54,09 

Fonte: Cálculos próprios com base nos dados do DPP. 

 

 

Quadro 13 – Constant Market Shares Analysis para o período 2002-2004 (%) 

EFEITO 
AGREGAÇÃO EF ESCALA EF PRODUTO EF MERCADO EF COMPETITIVIDADE EF TOTAL 

72 Produtos 44,13 -2,72 0,77 64,90 107,08 

Por Fileira Produtiva 

Energia 65,24 99,14 -100,84 169,67 233,21 

Alimentos e Agricultura 38,81 -1,27 0,81 6,17 44,52 

Têxteis 31,54 -0,26 0,35 26,36 57,99 

Madeira e Papel 37,85 1,13 -2,25 22,72 59,44 

Químicos 47,81 -1,53 2,50 15,86 64,63 

Ferro e Aço 92,26 -8,63 8,13 234,54 326,30 

Não Ferrosos 53,28 1,27 -2,92 121,77 173,40 

Maquinaria 36,02 12,05 -12,95 81,51 116,63 

Veículos 47,69 1,33 -4,47 93,79 138,34 

Eléctricos 44,18 0,03 -0,79 39,96 83,39 

Electrónicos 34,66 3,46 0,01 136,79 174,92 

Não Especificados 44,26 -7,71 6,06 33,04 75,65 

Fonte: Cálculos próprios com base nos dados do DPP. 

 

O efeito de crescimento total foi decomposto nos quatro efeitos, tendo sido obtidos 

resultados para os dados agregados, bem como desagregados por fileiras 

produtivas, conforme definidos pelo DPP. 
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A análise do Quadro 12 permite-nos observar que o crescimento das exportações 

da China para a UE15 foi de 35,35% no período 1999-2001 enquanto entre 2002 e 

2004 (Quadro 13) o seu crescimento foi de 107,08%. Em ambos os períodos, o 

elemento que mais contribuiu para esse crescimento foi a competitividade da 

economia chinesa que quase duplicou do primeiro período para o seguinte; assim, 

entre 1999 e 2001, observa-se um contributo de 33,47% da competitividade para o 

crescimento total das exportações, o qual sobe para 64,90% no período seguinte. 

 

A especialização da economia chinesa tanto nos produtos exportados como nos 

mercados de destino apresenta valores pouco significativos nos períodos 

analisados. Assim, o efeito produto é negativo em ambos os períodos, com os 

valores de -2,11% e -2,72%, respectivamente, no primeiro e no segundo períodos. 

Quanto ao efeito mercado, apresenta um valor próximo de zero em ambos os 

períodos, sugerindo uma intervenção quase nula do mercado da UE15 no 

desempenho da economia chinesa. 

 

Já o efeito escala, com um valor de 4,15% no período de 1999-2001, ganha 

importância no período seguinte, passando a ser responsável por 44,13% do 

incremento das exportações da China. Esta subida indica que crescimento das 

exportações mundiais no período em análise influenciou positivamente as 

exportações chinesas para o mercado europeu. No entanto, importa referir que o 

efeito escala, sendo em ambos os períodos o segundo efeito mais significativo, 

perde relevância quando comparado com o efeito competitividade, principalmente 

entre 1999 e 2001. 

 

Analisando os resultados obtidos para os dados desagregados por fileiras 

produtivas, observa-se que, para todas elas, houve um aumento no efeito total do 

crescimento das exportações da China para a UE15, ou seja, do primeiro para o 

segundo período, a China observou uma taxa de crescimento positiva das 

exportações por fileira produtiva. 

 

Constata-se que, do primeiro para o segundo período, o efeito competitividade 

aumenta em todas as fileiras produtivas, excepto nas fileiras “Alimentos e 

Agricultura”, “Madeira e Papel” e “Veículos”, nas quais diminui. Pode, assim, 

afirmar-se que, com excepção daquelas três fileiras, a China melhorou a sua 



85 

capacidade de aumentar a quota de mercado em todas as outras fileiras no 

período em análise. 

 

O efeito escala aumenta do primeiro para o segundo período em todas as fileiras 

produtivas, situação que indicia que o aumento dos fluxos comerciais mundiais 

exerceu uma influência positiva no crescimento das exportações chinesas para a 

UE15, constatado no segundo período. 

 

Por outro lado, em ambos os períodos e para a generalidade das fileiras 

produtivas, verifica-se que tanto o efeito produto como o efeito mercado 

apresentam valores relativamente baixos, confirmando-se, deste modo, o efeito 

escala e o efeito competitividade como determinantes para a evolução positiva do 

efeito total do crescimento das exportações. 

 

As fileiras produtivas que demonstram maior dinâmica no crescimento no período 

pós adesão são “Ferro e Aço” seguido da fileira “Energia” e, em terceiro lugar, os 

“Electrónicos”. De notar que, em todos estes sectores, o efeito competitividade 

destaca-se dos restantes efeitos, indiciando que o crescimento das exportações 

naquelas fileiras produtivas se deveu principalmente ao desenvolvimento de 

competências da economia chinesa. 

 

Além das fileiras que demonstraram maior dinâmica no crescimento, o efeito 

competitividade subiu do primeiro para o segundo período nos seguintes sectores: 

“Têxteis”, ”Químicos”, “Não Ferrosos”, “Maquinaria” e “Eléctricos”. 

 

Relativamente aos “Têxteis”, pode-se constatar que no primeiro período, o efeito 

competitividade é responsável pelo crescimento das exportações daqueles 

produtos; note-se ainda que, neste período, o efeito escala é negativo, não 

contribuindo, portanto, para o acréscimo das exportações. No entanto, entre 2002 

e 2004, é o efeito escala que mais influência exerce nas exportações daquela 

fileira produtiva, superando o efeito competitividade. Assim, apesar de o efeito 

competitividade ter aumentado entre os dois períodos, constata-se que o aumento 

dos fluxos de comércio mundiais foi o factor mais importante no aumento das 

exportações chinesas de “Têxteis”. Note-se ainda que os efeitos produto e 
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mercado variam, em ambos os períodos, em sentido contrário e com amplitudes 

semelhantes e com pouca relevância na subida das exportações. 

 

A descrição efectuada para os “Têxteis” pode ser aplicada à fileira produtiva dos 

“Químicos”, com o efeito escala a aumentar entre 2002 e 2004 para mais do dobro 

do efeito competitividade registado no mesmo período, tomando, assim, a máxima 

importância no segundo período. Tal como nos “Têxteis”, também os efeitos 

produto e mercado calculados para os “Químicos” apresentam valores pouco 

significativos. 

 

O acréscimo das exportações relativas à fileira produtiva “Maquinaria” resultou 

essencialmente, no primeiro período, do efeito competitividade, sendo os restantes 

efeitos negligenciáveis. No segundo período, apesar do aumento e contínua 

predominância da competitividade, o efeito escala adquire também importância no 

acréscimo total daquelas exportações. 

 

A fileira produtiva “Eléctricos”, pelo contrário, tem como principal responsável do 

aumento do efeito total, do primeiro para o segundo período, o efeito escala. De 

facto, constata-se um aumento do efeito competitividade mas é o aumento do 

efeito escala que mais influencia o crescimento das exportações naquela fileira 

produtiva. 

 

A importância do efeito competitividade no efeito total aumenta entre o primeiro e o 

segundo período nas fileiras produtivas “Energia”, ”Ferro e Aço”, “Não Ferrosos”, 

“Maquinaria” e “Electrónicos” e é muito superior ao efeito escala, indiciando um 

ganho de competências da economia chinesa no mercado europeu para aqueles 

produtos. 

 

A fileira produtiva dos “Electrónicos” teve, também, um aumento no efeito total que 

se deveu principalmente ao aumento do efeito competitividade da economia 

chinesa. O efeito escala teve também um acréscimo relevante mas que, quando 

comparado com o aumento do efeito competitividade, perde a sua importância. 

 

Observa-se também uma subida na fileira produtiva “Energia” que, do primeiro 

para o segundo período, se mantém como a segunda fileira com maior efeito total. 
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Neste caso, a variação do efeito competitividade é notável, passando do efeito 

com pouca relevância no efeito total, entre 1999 e 2001, para o efeito “dominante” 

no período pós-adesão. É também nesta fileira que os efeitos produto e mercado 

mais influência exercem, relativamente às outras fileiras, em grande medida devido 

à natureza desta fileira. De facto, a fileira “Energia” inclui o “coque”, cujas 

exportações da China representaram 33% das exportações mundiais, em 1999, 

tendo aquela proporção subido para 45% no ano de 2004. Destaca-se ainda nesta 

fileira o “carvão”, tendo a China exportado 7% das exportações mundiais de carvão 

em 1999, aumentando em 2004 a sua importância nas exportações mundiais, ao 

representar cerca de 12% daqueles fluxos. 

 

A análise efectuada com base na Metodologia da Quotas de Mercado Constantes 

permite concluir que aumento da competitividade da economia chinesa foi 

determinante para o acréscimo constatado das exportações da China para a UE15 

nos primeiros três anos da adesão daquele país à OMC. 

 

Verifica-se, igualmente, que o crescimento das exportações mundiais naquele 

período influenciou de forma positiva o incremento das exportações de todas as 

fileiras produtivas da China para o mercado europeu. Pelo contrário, factores como 

o tipo de especialização da economia chinesa e os mercados de destino das 

exportações desempenharam uma função pouco relevante no aumento das 

exportações da China após 2002. 

 

As fileiras produtivas com maior dinâmica no crescimento foram “Ferro e Aço”, 

“Energia” e “Electrónicos”. Além destas, constatou-se que a China também 

melhorou as suas competências, após a adesão à OMC, nas fileiras produtivas 

“Têxteis”, “Químicos”, “Maquinaria”, “Eléctricos” e “Electrónicos”. Quanto aos 

“Têxteis” e “Químicos”, foi o aumento das exportações mundiais a componente 

determinante no crescimento das exportações daquelas fileiras no período pós 

adesão, sendo a competitividade da economia chinesa secundária para aquele 

crescimento. 
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RRREEESSSUUUMMMOOO   
 

O conceito de competitividade, caracterizado por ser um processo dinâmico e 

multifacetado, não dispõe, ainda, de uma medida única, capaz de o aferir e 

analisar de forma global. Assim, foi necessário recorrer a uma panóplia de 

indicadores de competitividade, bem como aos fluxos de comércio observados, a 

fim perceber o desempenho da competitividade da economia chinesa na UE15 no 

período entre 1999 e 2004. 

 

As importações da UE15 provenientes da China cresceram acima das importações 

da UE15 provenientes dos restantes países e é notório que esse aumento é mais 

acentuado após a adesão da China à OMC. 

 

A análise efectuada permite-nos concluir que a economia chinesa demonstrou, no 

período analisado, ser mais competitiva nas fileiras produtivas “Têxteis”, 

“Electrónicos” e “Eléctricos”. Além destas, a China mostrou ainda ter vantagem 

comparativa em “Madeira e Papel”, que revelam mais competitividade da 

economia chinesa  
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  CCCAAAPPPÍÍÍTTTUUULLLOOO   666   
OOO   DDDEEESSSAAAFFFIIIOOO   DDDAAA   CCCHHHIIINNNAAA:::   
RRRIIISSSCCCOOOSSS   EEE   OOOPPPOOORRRTTTUUUNNNIIIDDDAAADDDEEESSS   PPPAAARRRAAA   

AAALLLGGGUUUNNNSSS   SSSEEECCCTTTOOORRREEESSS   DDDAAA   UUUEEE111555   
 

 

No capítulo anterior, a competitividade da economia chinesa foi avaliada com base 

em índices e metodologias usualmente aplicadas ao estudo do comércio 

internacional. A caracterização das trocas comerciais entre a China e a UE15, já 

apresentada, será o ponto de partida para o presente capítulo, no qual se 

identificam riscos e oportunidades para os sectores de actividade considerados 

mais relevantes na indústria da UE face ao crescente peso da economia chinesa 

na economia mundial. 

 

No período analisado, as fileiras produtivas “Electrónicos” e “Têxteis” são as que 

representam maior peso nas importações mundiais e europeias provenientes da 

China. Importa também referir que a China demonstrou ter vantagem comparativa 

revelada nestas duas fileiras (Quadro 8). 

 

No Gráfico 5A do capítulo anterior constata-se que as importações de produtos 

chineses pela UE15 são mais significativas nas fileiras produtivas “Electrónicos” e 

“Têxteis”. Após a adesão da China à OMC, verifica-se que aquela situação se 

mantém e, de acordo com o Gráfico 5B, os “Electrónicos” reforçaram a sua 

importância, subindo de 26% para 35%; já os “Têxteis” baixaram o seu peso nas 

importações da China para a UE15, de 19% para16%. 

 

No que concerne aos resultados do comércio internacional dos têxteis e do 

vestuário a nível externo, mais de 20% da produção da UE15 em valor é vendida 

no mercado externo, apesar do acesso limitado a muitos mercados terceiros, que 

resulta das restrições quantitativas ao livre comércio de têxteis no âmbito do 

Acordo Multifibras (Comissão Europeia, 2003). De facto, a UE é o maior 

exportador mundial de produtos têxteis e o segundo maior exportador de produtos 

de vestuário depois da China. (Comissão Europeia, 2004) 
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Nas últimas décadas, a indústria têxtil e de vestuário da UE atravessou um longo 

processo de reestruturação, modernização e progresso tecnológico, e concentrou-

se numa variedade mais ampla de produtos com maior valor acrescentado. Os 

produtores da UE são os líderes mundiais nos mercados dos têxteis 

técnicos/industriais e falsos tecidos, bem como de vestuário de alta qualidade com 

elevado teor de design. (Comissão Europeia, 2004) 

 

Dada a sua importância para a economia europeia e considerando, como já foi 

dito, a vantagem comparativa revelada da China nesta fileira produtiva, este sector 

será analisado no presente capítulo. 

 

No caso dos “Electrónicos”, verificou-se, através da metodologia das quotas de 

mercado constantes, o aumento do efeito competitividade naquela fileira nas 

exportações da china para a UE15 entre 1999-2001 e 2002-2004, e também que 

este efeito predomina sobre os restantes efeitos. 

 

Os “Electrónicos” são a terceira fileira produtiva mais exportada pela UE15, como 

se mostra no Gráfico 10. De referir ainda que, em 2004, as exportações de 

“Electrónicos” da UE15 representaram 28% das exportações mundiais, contra 

apenas 15% da China. Face ao exposto, a fileira produtiva “Electrónicos” também 

será analisada neste capítulo. 

 

Constata-se ainda que a China expandiu gradualmente as suas exportações a 

produtos mais sofisticados, os quais exigem trabalho mais qualificado e um grau 

de intensidade tecnológica mais elevado. Com o alargamento da oferta a produtos 

mais sofisticados, a China alcançou competências em fileiras produtivas nas quais 

a indústria europeia tem vantagem comparativa revelada, tais como “Químicos” e 

“Maquinaria”, que são também as fileiras produtivas mais relevantes nas 

exportações totais da UE15. A China mostra, então, crescente apetência pelas 

fileiras produtivas que, simultaneamente, têm maior peso nas exportações da 

UE15 e nas quais a indústria europeia manifesta vantagem comparativa revelada. 

 

A metodologia das quotas de mercado constantes identificou um aumento do efeito 

competitividade, após a adesão à OMC, entre outras, naquelas fileiras produtivas, 

“Químicos” e “Maquinaria”; esta constatação sugere o desenvolvimento de 
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competências da indústria chinesa, traduzido na sua capacidade para aumentar a 

sua quota de mercado naquelas fileiras. Face à crescente importância da 

economia chinesa nestes sectores, tradicionalmente dominados pelos países 

desenvolvidos, em particular, pela UE15, afigura-se pertinente também a inclusão 

no presente capítulo de uma breve referência às tendências de desenvolvimento 

da indústria chinesa nas fileiras produtivas “Maquinaria” e “Químicos”. 

 

Os sectores mencionados foram avaliados pela Comissão Europeia no documento 

European Competitiveness Report 2004, preparado pela DG Empresas e Indústria, 

no qual sugere orientações a adoptar por parte da indústria europeia, a fim desta 

manter ou, mesmo, ganhar vantagens nos sectores abordados. O presente 

capítulo inclui a análise bem como as orientações indicadas naquele estudo, 

complementadas por elementos obtidos noutras fontes e por cálculos próprios. 

 

 

66..11..  TTÊÊXXTTEEIISS  

 

A fileira produtiva “Têxteis” tem sido das mais protegidas na economia 

internacional beneficiando, inclusivamente, de um regime de excepção no âmbito 

do GATT/OMC. O Acordo Multifibras, estabelecido em 1973 e em vigor durante 

cerca de 20 anos, admitiu a aplicação de quotas de importação a produtos têxteis 

pelos países signatários, quando no âmbito do GATT as restrições quantitativas 

não eram permitidas. 

 

O Uruguay Round veio perspectivar uma diminuição das restrições ao comércio 

internacional deste sector, com o Acordo sobre os Têxteis e o Vestuário (ATV) que 

prevê o desmantelamento por etapas do Acordo Multifibras com a eliminação 

progressiva das restrições quantitativas à importação dos produtos têxteis. O 

objectivo do ATV é que as regras do GATT/OMC sejam também aplicadas aos 

produtos da indústria têxtil. O programa de integração compreendeu quatro etapas 

e todos os produtos tiveram que ser incluídos até 1 de Janeiro de 2005. O Acordo 

previu igualmente que todas as restrições à importação de têxteis e de vestuário, 

que não fossem abrangidas pelo Acordo Multifibras, tivessem que ser notificadas à 

OMC e, no prazo de um ano a contar da entrada em vigor do ATV, teriam que 
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respeitar as regras da OMC ou ser eliminadas progressivamente, num prazo que 

não pode ultrapassar a vigência do acordo. 

 

As negociações de integração da China na OMC incluíram no protocolo de acesso 

uma cláusula de salvaguarda para este sector impondo limitações quantitativas, no 

caso dos países verificarem desequilíbrios nas suas indústrias, já referida no 

Capítulo 3. 

 

 

TTEENNDDÊÊNNCCIIAASS  DDEE  DDEESSEENNVVOOLLVVIIMMEENNTTOO  NNAA  CCHHIINNAA  

 

Vários estudos sugerem que o principal impacto positivo na economia chinesa, 

após a adesão da China à OMC, se verificou no sector dos têxteis e vestuário, 

fundamentalmente devido a dois motivos. Por um lado, sendo este o sector com 

mais restrições ao comércio internacional, principalmente em relação aos produtos 

chineses, verifica-se que estes beneficiaram bastante da redução dos limites 

impostos. Por outro lado, a China dispõe de uma dotação de recursos favorável ao 

aumento da produtividade daquele sector: possui uma força laboral abundante35 e 

é dos maiores produtores de matérias-primas utilizadas no sector como algodão, 

seda e ramie. (Comissão Europeia, 2005) 

 

Actualmente, a China prepara-se para a abolição das restrições à importação de 

têxteis chineses no espaço europeu, prevista para 1 de Janeiro de 2008. O 11.º 

Plano Quinquenal (2006-2010) fixa os objectivos do aumento da quantidade e 

qualidade dos produtos têxteis chineses, bem como políticas específicas para os 

alcançar, num sector que estima funcionar acima da capacidade. 

 

O Plano prevê um crescimento de 34% da produção de fibras e de 28% de fios. As 

exportações de têxteis e vestuário deverão crescer 54% em relação às 

exportações de 2006. Se aqueles objectivos forem cumpridos, a China 

representará, em 2011, um terço do comércio mundial de têxteis e vestuário. 

(Portugal Têxtil, 2007) 

 

                                                
35

 Os “Custos do Trabalho” são, como se constata no Anexo IV, os Factores-Chave de 
Competitividade da fileira produtiva “Têxteis”. 
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No Plano estão também incluídos, como prioridade, o desenvolvimento de marcas 

dirigidas ao mercado nacional e ao mercado internacional, bem como a aceleração 

da produção de fibras não-naturais e de algodão, e o reforço da cooperação 

internacional em termos de negócios e de tecnologias. 

 

A China fixou ainda três objectivos para a indústria têxtil relacionados com 

questões ambientais: redução de 10% do consumo de energia, redução de 20% do 

consumo de água e redução de 22% das águas poluídas, em relação aos valores 

registados em 2005. De referir que estas medidas são obrigatórias e, prova disso, 

foi o encerramento de 35 fábricas que não cumpriam a legislação ambiental. A 

exigência em termos de respeito pelo ambiente implica um aumento dos custos de 

produção na China, que assim se aproximam mais dos custos na Europa. No 

entanto, não estão ainda previstas alterações no âmbito social (p. ex. tempo de 

trabalho, liberdade sindical) apesar de ter sido anunciada nova legislação social, 

que refere temas como segurança social e plano de reforma, aplicável a partir de 

Julho de 2007. A nova legislação deverá acrescer os custos salariais chineses de 

35% a 40%. (Portugal Têxtil, 2007) 

 

 

CCOONNJJUUNNTTUURRAA  NNAA  EEUURROOPPAA  

 

Em 2003, a indústria dos têxteis e da confecção da UE15 empregava mais de 2 

milhões de pessoas, entre 7% e 8% do emprego da indústria transformadora 

europeia; com o alargamento da UE em Maio de 2004, passou a empregar 2,5 

milhões de trabalhadores. A indústria europeia demonstrou, em vários segmentos, 

liderança mundial e uma grande capacidade inovadora, resultado de uma tradição 

secular, da sua qualidade, criatividade e capacidades na área da moda. 

(Parlamento Europeu, 2004) 

 

O Gráfico 11 compara, entre 1997 e 2004, a taxa de crescimento das importações 

da UE15 de têxteis provenientes da China com a taxa de crescimento das 

importações da UE15 de têxteis do Resto do Mundo. Como se pode observar, as 

importações da UE15 de produtos têxteis da China cresceram a um ritmo muito 

superior às importações de têxteis originários do resto do mundo. 
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Gráfico 11 - Taxa de Crescimento das Importações de Têxteis da UE15 entre 1999 e 

2004 
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Fonte: Construção própria com base nos dados do DPP. 

 

A manter-se esta tendência, é possível que, quando as limitações à importação 

forem totalmente eliminadas, os têxteis chineses dominem por completo as 

importações na UE15. Como consequência, a indústria europeia será forçada a 

reestruturar-se profundamente e os consumidores europeus vão beneficiar dos 

preços mais baixos. (Comissão Europeia, 2005) 

 

O Gráfico 12 mostra que, entre 1999 e 2004, as exportações da China para a 

UE15 das categorias “Fios e Tecidos”, “Vestuário” e “Malhas” cresceram a uma 

taxa superior à taxa de crescimento dos “Têxteis”36, fileira produtiva que integram. 

 

                                                
36

 A fileira produtiva “Têxteis” engloba cinco sectores: “Fios e Tecidos”, “Vestuário”, “Malhas”, 
“Tapeçaria” e “Pele” (ver Anexo II). 
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Gráfico 12 – Taxa de Crescimento das Exportações de Têxteis da China para a UE15 

desagregada por categorias de produtos entre 1999 e 2004 
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Fonte: Construção própria com base nos dados do DPP. 

 

A cláusula de salvaguarda prevista no protocolo de Adesão poderá permitir à 

indústria têxtil europeia uma reestruturação mais lenta caso se verifiquem 

distorções no comércio. A salvaguarda prevê a imposição de direitos aduaneiros 

ou limites quantitativos a aplicar até ao final de 2008, podendo prorrogar-se até 

2013. (Comissão Europeia, 2005) 

 

Constata-se ainda que o crescimento das exportações da China para a UE não 

teve como consequência directa o aumento das importações de têxteis pela UE, 

pois este crescimento tem sido feito, em certa medida, à custa de fornecedores de 

outros pontos do globo. As importações de têxteis do Paquistão, Indonésia, 

Tailândia, Coreia do Sul, Filipinas, Taiwan, Hong Kong e Macau registaram 

quebras entre 10% a 50%; o mesmo se passou para os países ACP cuja 

diminuição rondou os 17%. (Comissão Europeia, 2006) 

 

Aparentemente uma ameaça para a indústria têxtil europeia, a China representa, 

todavia, também uma oportunidade. De facto, a abertura do mercado chinês aos 

têxteis europeus ofereceu um alargamento do mercado dos têxteis de elevada 

qualidade. É possível que, com o aumento da população urbana na China, a 

procura de produtos têxteis de qualidade superior em termos de materiais e design 
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também aumente e, neste sentido, o artigo europeu estará em melhor posição 

para a satisfazer. (Comissão Europeia, 2005) 

 

Constata-se, de facto, que o mercado chinês tem sido uma oportunidade para os 

têxteis europeus, visto que as exportações de têxteis da Europa para a China 

cresceram 15% em 2005 e no primeiro semestre de 2006. (Comissão Europeia, 

2006) 

 

O crescimento da economia chinesa representa uma oportunidade também para 

as empresas europeias que se dedicam à produção de têxteis destinados ao uso 

em indústrias específicas, como é o caso da indústria automóvel e da área da 

saúde (por exemplo, barreiras contra infecções virais e novos materiais como fibra 

de carbono). Nesta área, a inovação é fundamental e o desenvolvimento dos 

têxteis de aplicação industrial depende do investimento em tecnologia, dado que 

este sector é intensivo em capital. (Comissão Europeia, 2005) 

 

 

66..22..  EELLEECCTTRRÓÓNNIICCOOSS  

 

A fileira produtiva “Electrónicos” engloba uma grande variedade de produtos37 e, 

para a perceber, torna-se fundamental decompô-la nas suas diversas categorias. 

O Quadro 14 mostra o peso das exportações de “Electrónicos” da China, por 

categoria, nas exportações mundiais, ao longo do período analisado. Pode-se 

constatar que, em 2004, as exportações da China da categoria “Electrónicos de 

Consumo” representaram 24% das exportações mundiais, sendo esta a categoria 

mais significativa, enquanto os “Instrumentos de Precisão” foram os menos 

expressivos. 

 

                                                
37

 Ver Anexo II. 
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Quadro 14 – Peso das Exportações de Electrónicos da China nas Exportações 

Mundiais desagregadas por categorias de produtos entre 1999 e 2004 

Categoria 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

Electrónicos 4% 5% 6% 9% 12% 15% 

Instrumentos de Precisão 1% 1% 2% 2% 2% 3% 

Relojoaria 13% 13% 12% 12% 13% 12% 

Óptica 7% 8% 8% 9% 12% 15% 

Componentes Electrónicos 2% 2% 2% 3% 4% 6% 

Electrónicos de Consumo 9% 11% 13% 17% 21% 24% 

Equipamento de Telecomunicações 5% 6% 8% 11% 14% 17% 

Computadores 5% 6% 8% 12% 19% 22% 

Fonte: Cálculos próprios com base nos dados do DPP. 

 

No Quadro 15 encontra-se o peso por categoria das exportações de “Electrónicos” 

da UE15 nas exportações mundiais entre 1999 e 2004. Neste último ano, a 

categoria “Instrumentos de Precisão” é a mais significativa, sendo as categorias 

“Relojoaria” e “Componentes Electrónicos” as que menos peso tiveram nas 

exportações mundiais daquele ano. 

 

Quadro 15 – Peso das Exportações de Electrónicos da UE15 nas Exportações 

Mundiais desagregadas por categorias de produtos entre 1999 e 2004 

Categoria 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

Electrónicos 31% 29% 31% 30% 29% 28% 

Instrumentos de Precisão 45% 41% 43% 45% 47% 47% 

Relojoaria 16% 15% 16% 17% 18% 18% 

Óptica 30% 27% 30% 31% 27% 24% 

Componentes Electrónicos 18% 18% 19% 19% 17% 18% 

Electrónicos de Consumo 24% 20% 20% 20% 20% 20% 

Equipamento de Telecomunicações 43% 39% 40% 38% 35% 33% 

Computadores 32% 30% 32% 30% 29% 28% 

Fonte: Cálculos próprios com base nos dados do DPP. 

 

O Quadro 16 exibe a taxa de crescimento das categorias entre 1999 e 2004, no 

qual se verifica que o maior acréscimo nas taxas de crescimento das exportações 

da China ocorreu nas categorias “Computadores” e “Equipamento de 

Telecomunicações”, tendo as quotas das exportações da UE15 diminuído em 

ambas. Apesar de, em 2004, a quota da UE15 naquelas duas categorias ser 

superior à da China, o aumento da percentagem que as exportações da China 

representam nas exportações mundiais é bastante significativa. 
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Quadro 16 – Taxa de Crescimento das Exportações de Electrónicos da China e da 

UE15 para o Mundo desagregadas por categorias de produtos 

Categoria China UE15 

Electrónicos 275% -10% 

Instrumentos de Precisão 200% 4% 

Relojoaria -8% 13% 

Óptica 114% -20% 

Componentes Electrónicos 200% 0% 

Electrónicos de Consumo 167% -17% 

Equipamento de Telecomunicações 240% -23% 

Computadores 340% -13% 

 

De notar, ainda, que o crescimento da quota de exportações chinesas de ambas 

as categorias aumenta mais rapidamente após a adesão da China à OMC, ou seja, 

entre 2001 e 2002. Aliás, esta situação também ocorre na categoria “Electrónicos 

de Consumo”, única categoria na qual os produtos chineses têm uma quota de 

exportações superior à quota de exportações da UE15. Sublinhe-se, também, que 

a categoria “Óptica” também teve um crescimento considerável, face a 1999, após 

2003. A única categoria na qual as exportações da China baixaram a sua quota 

nas exportações mundiais de 1999 para 2004 foi na “Relojoaria”. 

 

A concorrência internacional na indústria da informação e tecnologia deu origem à 

especialização tecnológica em determinadas zonas do mundo. Assim, os E.U.A. 

destacam-se na área dos computadores e Internet e lideram no segmento do 

desenvolvimento de software para sistemas de informação e telecomunicações 

(que, evidentemente, não se pode incluir na produção acima definida). A Europa é 

líder nas redes digital e móvel. Já o Japão teve vantagem durante os anos 70 na 

mão-de-obra barata e no desenvolvimento tecnológico relativamente aos 

electrónicos; todavia, estes produtos foram relocalizados para o Sudeste Asiático 

durante os anos 80, tornando-se intensivos em trabalho para assim aproveitarem o 

trabalho disponível naquela zona. (Comissão Europeia, 2005) 

 

Actualmente, a indústria da informação e tecnologia é dominada pelos países 

desenvolvidos, onde se concentra a maior parte da cadeia de valor, que se traduz 

no desenvolvimento tecnológico. Apenas um sexto é criado nos países em 

desenvolvimento, em grande medida devido aos baixos salários, os quais 
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asseguram no processo produtivo a fase de montagem e, neste contexto, assistiu-

se à crescente importância da China na última década. (Comissão Europeia, 2005) 

 

 

TTEENNDDÊÊNNCCIIAASS  NNAA  CCHHIINNAA  

 

Desde meados dos anos 90 do séc. XX que se assiste na China a uma evolução 

positiva da indústria dos produtos electrónicos e da sua procura doméstica em 

todos os segmentos, verificando-se uma subida mais rápida na produtividade de 

tecnologias móveis, PC’s e periféricos que nos electrónicos de consumo. 

(Comissão Europeia, 2005) 

 

O Gráfico 13 ilustra bem o incremento do peso dos “Electrónicos” nas exportações 

totais da China: em 1999, aquela fileira produtiva era responsável por 18,8% das 

exportações da China para o mundo; em 2004, aquela percentagem subiu para 

33%. (Comissão Europeia, 2005) 

 

Gráfico 13 – Evolução da quota dos Electrónicos nas Exportações Totais da China 

entre 1999 e 2004 
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Fonte: Construção própria com base nos dados do DPP. 

 

Todo este desenvolvimento só foi possível devido ao apoio do governo chinês ao 

investimento directo estrangeiro (IDE) para produção destinada à exportação, 



100 

através, nomeadamente, de incentivos fiscais; pelo contrário, foram levantadas 

barreiras estatais ao IDE cuja produção teria como fim abastecer a procura interna. 

(Comissão Europeia, 2005) 

 

Um exemplo38 destas barreiras é o Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA) 

aplicado aos chips de memória semicondutores: os chips importados estão sujeitos 

a uma taxa de IVA de 17%, enquanto que sobre os chips produzidos no mercado 

chinês incide uma taxa de imposto efectiva entre 3% e 6%. Esta medida, bastante 

penalizadora para os produtos estrangeiros, ilustra bem a protecção e o interesse 

do Estado chinês nesta indústria. Este assunto foi objecto de disputa no âmbito da 

OMC, com uma queixa formal apresentada em 18/03/2004 pelos EUA e subscrita, 

mais tarde, pela UE, Japão e México. Após ser notificada desta queixa, a China 

comprometeu-se a emendar esta situação que, objectivamente, viola os artigos I e 

III do protocolo de acesso à OMC da China. Em 05/10/2005, a China e os EUA 

informaram a OMC que a disputa foi satisfatoriamente resolvida para ambas as 

partes39. 

 

Aliás, importa sublinhar que a política económica do governo chinês foi 

fundamental para o desenvolvimento da indústria da informação e tecnologia visto 

que, até à abertura do país ao IDE, aquela indústria eram propriedade do Estado 

chinês. (Comissão Europeia, 2005) 

 

A China é ainda muito dependente da tecnologia e das estratégias de marketing 

estrangeiras, situação considerada pelas autoridades chinesas como bastante 

desfavorável para a sua indústria, mas assiste-se à estruturação de novos 

sistemas de tecnologia nacionais, cuja consequência é a protecção do mercado 

nacional da concorrência estrangeira. (Comissão Europeia, 2005) 

 

De facto, a política industrial de apoio à produção nacional de chips bem como a 

pressão para aceitação generalizada de standards chineses em produtos 

essenciais funcionaram como barreiras à entrada de estrangeiros no mercado. 

Além disso, para entrarem no mercado, os fornecedores de software têm, por ex., 

que revelar o código fonte e fornecer a sua propriedade intelectual ao peritos 

                                                
38 Cfr. Mallon e Walley (2004). 
39

 WTO (2005), Dispute Settlement. 
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chineses se quiserem ter acesso ao mercado interno. Evidentemente que todas 

estas medidas, além de criarem uma certa insegurança nas empresas estrangeiras 

relacionadas com o respeito pelos direitos da propriedade intelectual, estão a 

contribuir para que a China consiga desenvolver um sector de electrónicos forte 

com acesso à tecnologia mais recente, tal como almeja o governo chinês. 

(Comissão Europeia, 2005) 

 

Por tudo o que foi exposto, pode-se afirmar que o desenvolvimento na área da 

indústria da informação e tecnologia é um objectivo fulcral para o governo chinês, 

pelo que não é provável que no médio prazo a China deixe de apostar naquela 

indústria. (Comissão Europeia, 2005) 

 

Espera-se que a China agregue também outras fases de produção, prevendo-se 

que a produção chinesa de montagem e de componentes intensivos em tecnologia 

cresça a uma taxa superior à dos países desenvolvidos. De facto, a China ocupa já 

uma posição predominante na produção de electrónicos, relativamente aos países 

em desenvolvimento; além disso, representa já uma etapa fundamental da cadeia 

de valor de alguns produtos electrónicos. (Comissão Europeia, 2005) 

 

 

CCOONNJJUUNNTTUURRAA  NNAA  EEUURROOPPAA  

 

A presença de fábricas com grande capacidade de montagem de componentes 

electrónicos numa determinada região revela potencial para atrair investimentos 

em produtos a montante. No caso da China, espera-se que, após acolher as 

fábricas de chips de memória, se instalem produções de semicondutores e, mais 

tarde, indústrias de memória RAM, que envolve um processo mais intensivo em 

capital. (Comissão Europeia, 2005) 

 

Deste modo, é de esperar que a China deixe de depender de outras zonas para a 

montagem de componentes electrónicos no momento em que concentre, no seu 

espaço geográfico, toda a cadeia de valor, mesmo as indústrias capital-intensivas. 

Isto significa que, constatando-se a aglomeração daquela indústria em território 

chinês, então o seu peso será pouco significativo no peso das trocas comerciais 

entre a Europa e a China. (Comissão Europeia, 2005) 
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Assim sendo, as oportunidades para a indústria da informação e tecnologia 

europeia poderão estar nos segmentos em que aquelas são líderes em tecnologia 

e em que existe procura por sistemas e engineering – tais como instalação e 

actualização de infra-estruturas para operadores de telecomunicações. (Comissão 

Europeia, 2005) 

 

Mas o facto de a mão-de-obra ser mais barata na China pode também significar 

uma oportunidade para as empresas europeias. Uma alternativa é a divisão do 

trabalho ao longo da cadeia de valor entre a China e a Europa, de acordo com as 

necessidades de logística. Deste modo, a UE poderá aumentar a importação de 

componentes montados procedendo, então, à restante especificação do produto 

junto do cliente, oferecendo, assim, um produto que melhor se adequa às 

particularidades do consumidor final, com mais valor acrescentado na última fase 

do processo. (Comissão Europeia, 2005) 

 

Por último, importa referir que nos novos Estados-Membros também se registam 

baixos custos do trabalho, tal como na China. Contudo, se é verdade que, numa 

primeira fase, estes países poderão funcionar como bons substitutos das 

empresas chinesas fornecedoras, por via da mão-de-obra igualmente barata, 

convém lembrar que esta situação não se deverá verificar no longo prazo dado 

que, à semelhança dos restantes membros, o seu rendimento tende a aproximar-

se do rendimento da restante União. Assim, não se prevê que os novos países 

membros funcionem como uma alternativa estável aos baixos custos do trabalho 

na China. (Comissão Europeia, 2005) 

 

 

66..33..  OOUUTTRRAASS  FFIILLEEIIRRAASS  PPRROODDUUTTIIVVAASS  

 

Ambas as fileiras produtivas abordadas nos pontos anteriores ocupam hoje uma 

posição proeminente nas economias chinesa e europeia, pelos motivos já 

referidos. Constata-se também que outras fileiras produtivas, importantes 

actualmente para a economia europeia, começam agora a emergir na China. 

Nesta situação encontram-se as fileiras produtivas “Maquinaria” e “Químicos”. 

 



103 

A importância daqueles sectores para a Europa foi já mencionada no quinto 

capítulo, no qual se constatou que representaram 33% das exportações totais da 

UE15 no período em análise; verifica-se ainda que a UE15 mostra vantagem 

comparativa revelada nestes dois sectores. Estes dois dados evidenciam o 

interesse que aquelas duas fileiras têm na economia europeia. 

 

Através da metodologia das quotas de mercado constantes foi possível identificar 

o aumento do efeito competitividade naqueles dois sectores após a adesão à OMC 

da China, indicando que o crescimento das exportações da China para a UE15 foi 

bastante influenciado pelo desenvolvimento de competências da economia 

chinesa. Aliás, na “Maquinaria” essas competências foram fundamentais para o 

acréscimo daquelas exportações, visto que o efeito competitividade predomina 

sobre os restantes no segundo período. 

 

 

QQUUÍÍMMIICCOOSS  

 

Os “Químicos”40 destinam-se, na sua maioria, a servir de matéria-prima numa 

grande variedade de outras indústrias; apenas alguns segmentos, tais como 

fármacos e cosméticos, são destinados ao consumidor final. Outra característica 

destas indústrias é que muitos dos produtos têm pouca diferenciação e são 

commodities transaccionadas nos mercados internacionais; apenas em alguns 

segmentos, a inovação tecnológica é fundamental para alcançar uma posição 

dominante no mercado. (Comissão Europeia, 2005) 

 

Conforme se pode observar no Gráfico 14, em 2004, os “Artigos de Plástico” foram 

a categoria da indústria química mais transaccionada a nível mundial, apesar de os 

“Químicos Básicos”, orgânicos e inorgânicos, superarem aquela categoria se 

considerados em conjunto. No mesmo ano, um quinto das trocas internacionais no 

sector dos “Químicos” correspondeu aos produtos da indústria farmacêutica, na 

qual a I&D é o factor-chave de competitividade, tendo associado um elevado grau 

de intensidade tecnológica41, principalmente devido ao desenvolvimento da 

engenharia genética, determinante para a inovação desde o início dos anos 90. 

                                                
40

 A fileira produtiva “Químicos” engloba treze categorias (ver Anexo II). 
41 Anexos III e IV. 
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Gráfico 14 – Exportações Mundiais de “Químicos” por categoria em 2004 
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Fonte: Construção própria com base nos dados do DPP. 

 

Em termos globais, a produção de químicos concentra-se principalmente nos 

países industrializados, sendo que os E.U.A. assumem uma posição forte na 

engenharia genética, enquanto a Europa desenvolve a sua actividade em diversos 

segmentos de produção. (Comissão Europeia, 2005) 

 

Verifica-se ainda que a indústria química é propensa a desenvolver-se no seio de 

clusters regionais e que o preço dos produtos com características de commodities 

deixa de ser competitivo quando envolve grandes distâncias. (Comissão Europeia, 

2005) 

 

O Gráfico 15 representa o peso das exportações mundiais de “Químicos” em 2004 

por zonas, no qual é evidente a actual importância da indústria química e 

farmacêutica europeia a nível internacional. As exportações chinesas nesta fileira 

produtiva são baixas, situação que poderá sugerir uma fraca influência dos 

“Químicos” chineses no comércio internacional. 

 



105 

Gráfico 15 – Exportações Mundiais de “Químicos” por categoria e por zona em 2004 
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Fonte: Construção própria com base nos dados do DPP. 

 

A indústria química chinesa é detida por grupos económicos estatais e caracteriza-

se por ser ineficiente, obsoleta, pouco produtiva, abrangente em vários segmentos 

e perigosa para o ambiente. Apesar do esforço de reconversão das fábricas já 

existentes durante uma década, a indústria química manteve-se obsoleta e sob 

gestão das autoridades locais. Esta situação pode representar uma oportunidade 

para a China pois a sua reconversão pode ser mais eficiente pela aplicação dos 

processos tecnológicos mais recentes em termos produtivos e ambientais. 

(Comissão Europeia, 2005) 

 

O governo chinês tem o objectivo de desenvolver novos projectos que promovam o 

crescimento da indústria química, como a construção de fábricas. A produtividade 

da maioria das fábricas recentes é já superior à das fábricas europeias ou 

americanas, pois a sua dimensão permite-lhe explorar economias de escala, pelo 

fornecimento não só o mercado doméstico como ainda de outros países asiáticos. 

Pode, assim, afirmar-se que a China está a posicionar-se estrategicamente neste 

sector. (Comissão Europeia, 2005) 
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Espera-se que a China oriente a sua indústria química tendo em vista a 

incorporação dos produtos químicos noutros processos produtivos pois a China 

depende da importação de matérias-primas para a sua indústria química. 

(Comissão Europeia, 2005) 

 

De referir ainda que as empresas estrangeiras têm sido encorajadas a participar 

neste projecto através de investimento ou de joint-ventures. Aliás, alguns 

produtores de químicos europeus estão já a desenvolver as suas actividades na 

China, pois seguiram os seus principais clientes, que resolveram tirar partido das 

potenciais vendas e dos custos mais baixos, fixando-se em território chinês. 

(Comissão Europeia, 2005) 

 

O sector farmacêutico é bem distinto: os chineses recorrem preferencialmente à 

medicina tradicional chinesa; no entanto, verifica-se que a medicina ocidental está 

gradualmente a ter aceitação, representando os fármacos ocidentais mais de 80% 

do mercado. Outros factores identificados na China propícios a esta indústria são o 

crescente poder de compra da classe média, a “urbanização” da população e o 

envelhecimento demográfico. (Comissão Europeia, 2005) 

 

Até ao final dos anos 90, a indústria farmacêutica chinesa era detida pelo Estado; 

a partir de meados daquela década, o governo chinês permitiu que as 

multinacionais investissem na indústria farmacêutica chinesa, primeiro através de 

joint-ventures e, mais tarde, pela liberalização da criação de empresas naquele 

sector. (Comissão Europeia, 2005) 

 

Apesar de ser um dos maiores do mundo, o mercado de fármacos chinês 

apresenta uma despesa per capita muito baixa. A procura destes produtos é 

dominada pelas organizações ligadas aos cuidados de saúde que são detidas pelo 

Estado e que têm um funcionamento ineficiente, no qual são empregues poucos 

medicamentos. O governo planeia dotar aquelas unidades de saúde de uma 

gestão profissional e encerrar algumas delas, o que poderá ter consequências 

positivas para esta indústria. (Comissão Europeia, 2005) 

 

A maioria das multinacionais farmacêuticas de origem europeia já se encontra 

estabelecida na China e está actualmente em posição de beneficiar do 
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crescimento económico do país. No entanto, a política chinesa de não permitir que 

qualquer indústria permaneça totalmente sob controlo de estrangeiros levou a que 

a sua entrada se fizesse por meio de filiais e joint-ventures com grupos 

económicos chineses. (Comissão Europeia, 2005) 

 

Quanto à indústria de químicos básicos, será de esperar que a China aproveite as 

economias de escala apoiadas no mercado interno e nos vizinhos asiáticos 

(Comissão Europeia, 2005). Aliás, tal como mostrou a metodologia das quotas de 

mercado constantes, o efeito escala foi determinante para o crescimento das 

exportações de “Químicos” após a adesão da China à OMC, sendo mesmo o efeito 

dominante. 

 

Com a integração da China no sistema de trocas internacional no âmbito da OMC, 

as oportunidades identificadas para a indústria química europeia passam pelo 

investimento directo e pela criação das suas próprias fábricas no mercado chinês. 

Se a China consolidar o seu posicionamento naqueles mercados, as exportações 

de químicos da Europa ficarão comprometidas, em grande medida, devido à 

dimensão da indústria chinesa. (Comissão Europeia, 2005) 

 

Refira-se ainda que a aposta europeia na indústria química na China poderá 

implicar que as relações comerciais da Europa com o resto da Ásia passem a 

depender do desempenho a economia chinesa. Os produtos fabricados na China 

beneficiarão de custos marginais mais baixos que os registados nas fábricas 

europeias, o que permitirá que certos produtos químicos, principalmente os 

intermédios, sejam exportados do continente asiático para a Europa. (Comissão 

Europeia, 2005) 

 

 

MMAAQQUUIINNAARRIIAA  

 

A fileira produtiva “Maquinaria” engloba vários tipos de produtos nas suas 10 

categorias, tais como produtos finais, produtos intermédios, bem como peças e 

componentes que entram no fabrico de outros produtos. 
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No Gráfico 16 encontram-se as exportações mundiais de 2004 da fileira produtiva 

“Maquinaria”, decompostas por categoria e por zona geográfica. Como se pode 

observar, as exportações europeias ocupam uma posição de destaque em todas 

as categorias quando comparadas com as exportações da China. Deste modo, 

pode concluir-se que esta fileira produtiva não desempenha, actualmente, grande 

importância na economia chinesa. 

 

Decorre da análise das quotas de mercado constantes que após a adesão à OMC, 

o aumento das exportações chinesas nesta fileira se deveu, em grande parte, ao 

acréscimo de competências da economia chinesa, visto que o efeito 

competitividade é superior aos restantes. 

 

Gráfico 16 – Exportações Mundiais de “Maquinaria” por categoria e por zona em 2004 
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Fonte: Construção própria com base nos dados do DPP. 

 

As indústrias de equipamentos eléctricos são fortemente dependentes das 

indústrias que as antecedem na cadeia de valor e também do fornecimento de 

produtos intermédios de alta qualidade e tecnologicamente avançados, 

principalmente no que respeita ao fabrico de produtos de elevado desempenho. 

Deste modo, estabelecem-se vantagens estratégicas pela existência de ligações 

industriais que, muitas vezes, se traduzem em clusters regionais, os quais 
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beneficiam de vantagens comparativas, dada a ligação mais próxima entre o 

fornecedor e o cliente. (Comissão Europeia, 2005) 

 

A vantagem da proximidade física mantém-se, mesmo com o recurso à Internet e 

ao e-business, cuja utilização aproximaria fornecedor e cliente, devido a condições 

específicas do mercado, bem como às características dos produtos. Uma dessas 

condições está relacionada com a logística: uma produção em pequena escala 

fará aumentar o custo do transporte com a distância, tornando a troca menos 

atractiva. (Comissão Europeia, 2005) 

 

As indústrias de máquinas e equipamentos são, como é evidente, essenciais para 

os países em desenvolvimento pois proporcionam os bens de capital fundamentais 

para a actividade industrial. O governo chinês sempre demonstrou interesse em 

ser independente naquele sector e, mesmo após a adesão à OMC, manteve este 

objectivo na sua política industrial. (Comissão Europeia, 2005) 

 

Apesar de, com a liberalização, o organismo chinês de controlo à indústria de 

equipamentos deixasse de estar sob administração directa do Estado, foram 

criados outros mecanismos burocráticos a fim de assegurar que as directrizes 

estatais emanadas são seguidas pelos fabricantes. (Comissão Europeia, 2005) 

 

A administração chinesa estabeleceu um conjunto de regulamentos orientadores 

para a integração das empresas estrangeiras em joint-ventures e para a execução 

de projectos industriais mais ambiciosos, fixando como objectivos o 

desenvolvimento da indústria de maquinaria chinesa e a actualização da 

tecnologia utilizada. (Comissão Europeia, 2005) 

 

A indústria de equipamento caracteriza-se por ser bastante diversificada, sendo o 

segmento da maquinaria específica dominado pelas empresas especializadas de 

dimensão global. Muitas destas empresas multinacionais detêm já interesses na 

China. No entanto, em muitas áreas deste segmento, predominam médias 

empresas, especializadas em nichos de mercado, focalizando-se num só processo 

mecânico. Apesar de algumas pequenas e médias empresas conseguirem 

contratos de exportação com a China nestas áreas, poucas se aventuram a 
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estabelecer uma filial ou a integrarem-se em joint-ventures. (Comissão Europeia, 

2005) 

 

Existem ainda regulamentos que obrigam à conformidade dos produtos com as 

normas definidas a nível nacional, sendo o processo de certificação de 

conformidade demorado e dispendioso. Por outro lado, os laboratórios chineses 

exigem aos fabricantes demasiados detalhes para fins de teste dos produtos, pelo 

que se colocam preocupações acerca da protecção da propriedade intelectual das 

empresas estrangeiras. A certificação de conformidade representa um custo 

elevado para as pequenas e médias empresas e desencoraja o estabelecimento 

daquelas empresas em território chinês. (Comissão Europeia, 2005) 

 

Importa ainda referir que o governo chinês atribui subsídios às empresas nacionais 

sob diversas formas, tais como a transferência da propriedade sem custo, 

empréstimos sem juros com, nalguns casos, perdão total ou parcial da dívida e 

subsídios à energia e às matérias-primas.42 

 

Durante o recente abrandamento da economia mundial, a China continuou a ser o 

maior mercado para máquinas e equipamento, bem como um dos principais 

destinos para os bens de capital fabricados na UE15. (Comissão Europeia, 2005) 

 

Alguns produtos intermédios chineses são adquiridos para o fabrico de bens de 

capital na Europa, principalmente nos segmentos com elevadas trocas intra-ramo 

(ferramentas, máquinas agrícolas, motores eléctricos, fios isolados e cabos). 

Apesar de, em determinados sectores de produtos únicos ou de produção limitada, 

a proximidade física ser uma vantagem, noutras existe espaço para a procura de 

elementos produzidos a maior distância. (Comissão Europeia, 2005) 

 

As indústrias de equipamento incluem também segmentos que não são 

considerados bens de capital, tais como a distribuição de electricidade e 

acumuladores, baterias e aparelhos de uso doméstico. Este tipo de produtos é já 

significativo nas exportações da China para a UE, pelo que esta situação sugere 

que a Europa, para melhorar a sua posição nestes segmentos, deveria focar-se na 

produção em grande escala destes produtos. (Comissão Europeia, 2005) 

                                                
42

 Ihrcke, Joachim, Becher, Krystina (2007). 
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A indústria europeia de equipamento pode beneficiar de vantagens a curto e a 

longo prazo com o processo de modernização das estruturas produtivas da China, 

actualmente antiquadas, que exigirá investimentos avultados. Para aumentar a 

competitividade das empresas domésticas, a melhor opção para o governo chinês 

será a importação de tecnologia e know-how internacionais; caso contrário, se 

optarem pela tecnologia nacional, as empresas chinesas apenas disporão de 

máquinas obsoletas e de baixa qualidade, que vão contribuir para uma baixa 

eficiência. (Comissão Europeia, 2005) 

 

As indústrias de maquinaria e equipamento estão fortemente dependentes do 

estabelecimento de boas ligações inter e intra sector com empresas líderes em 

tecnologia, que estejam aptas a fornecer peças e componentes de elevada 

qualidade. Ora, empresas com estas características, bem como as pequenas 

unidades produtivas focalizadas em produtos não produzidos em massa, pela sua 

especificidade, não se adequam à deslocalização. Nestas circunstâncias, a UE 

pode beneficiar da constituição de um cluster no seu território, considerando a sua 

liderança na tecnologia deste sector. (Comissão Europeia, 2005) 

 

As apreciações acima expostas sugerem que as indústrias de maquinaria e 

equipamento europeias são potenciais parceiros na industrialização da China, 

participando activamente naquele acontecimento. O reforço da posição privilegiada 

das empresas europeias neste sector poderia ser conseguido por meio de 

incentivos ao investimento em I&D e ao maior envolvimento nestas actividades das 

empresas de média dimensão. (Comissão Europeia, 2005) 

 

 

RRREEESSSUUUMMMOOO   
 

No presente capítulo foram analisados quatro fileiras produtivas devido à sua 

importância nas trocas comerciais entre a China e a UE15 e para os quais foram 

sugeridas orientações, propostas no documento European Competitiveness Report 

2004, preparado pela DG Empresas e Indústria. 

 



112 

Os “Têxteis” e os “Electrónicos” evidenciam-se como duas fileiras produtivas nas 

quais a China aumentou a sua quota nas exportações mundiais após a sua adesão 

à OMC; por outro lado, detendo nestas vantagem competitiva revelada e, com o 

aumento registado no efeito competitividade, espera-se que aquela posição seja 

reforçada. Neste sentido, é sugerido à indústria têxtil europeia que aposte nos 

têxteis de elevada qualidade, de materiais e design superiores, procurados pela 

crescente população urbana. A indústria têxtil europeia tem também espaço ao 

nível dos têxteis com aplicação em indústrias específica, que exigem elevada 

inovação e tecnologia, para a emergente indústria chinesa. Quanto aos 

“Electrónicos”, as oportunidades para a indústria europeia estão nos segmentos 

nos quais é líder de mercado (como instalação e actualização de infra-estruturas 

para telecomunicações); outra alternativa a explorar é a produção na China dos 

componentes, cabendo à indústria europeia o trabalho de ajustar o produto final às 

especificações do cliente, fase do processo com maior valor acrescentado. 

 

As fileiras produtivas “Químicos” e “Maquinaria” são fundamentais para a indústria 

europeia e a China aumentou as suas exportações naquelas fileiras devido, 

principalmente, ao desenvolvimento de competências da respectiva indústria, 

conforme se constata através da metodologia das quotas de mercado constantes. 

Apesar de, no período em análise, estas fileiras se mostrarem pouco relevantes 

nas exportações chinesas, a apreciação de elementos qualitativos leva-nos a 

concluir que, nos próximos anos, se prevê um aumento nas actividades das 

indústrias de químicos e de maquinaria chinesas.  

 

Nestas últimas fileiras, é sugerido às indústrias europeias que se estabeleçam na 

China com o objectivo de fornecerem outras actividades produtivas chinesas, pois 

estas fileiras são, sobretudo, inputs de várias indústrias. Esta localização 

geográfica pode, posteriormente, fornecer aquela zona do globo. 
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  CCCAAAPPPÍÍÍTTTUUULLLOOO   777   
CCCOOONNNCCCLLLUUUSSSÃÃÃOOO   

 

 

As mudanças económicas operadas na China nos últimos 25 anos podem ser 

consideradas excepcionais: a indústria cresceu a uma taxa média anual de 11% 

entre 1979 e 2002 e, no mesmo período, o PIB aumentou 9% em média por ano. 

(Comissão Europeia, 2005) 

 

A análise das trocas comerciais mundiais mostra que, desde meados dos anos 

1990, este país asiático tem vindo a reforçar as suas relações comerciais com a 

União Europeia. As exportações da União Europeia para a China cresceram a uma 

taxa anual de 9% entre 1995 e 2002, enquanto o mesmo fluxo no sentido inverso 

teve uma taxa de crescimento anual de 14,4%. (Comissão Europeia, 2005) 

 

A adesão da China à Organização Mundial do Comércio (OMC) funcionou também 

como uma alavanca para o comércio externo daquele país. De facto, os produtos 

chineses, frequentemente alvos de barreiras aduaneiras por parte de diversos 

países, beneficiaram das regras estabelecidas pela OMC após a adesão. O acordo 

de adesão exigiu também que as autoridades chinesas assumissem certos 

compromissos, cujo objectivo é o enquadramento da economia chinesa no sistema 

de trocas internacional, à luz dos princípios defendidos pelos Países Membros 

daquela organização. 

 

Nesta conjuntura, é pertinente avaliar a competitividade da China na União 

Europeia a 15 Estados-Membros (UE15), ou seja, antes do alargamento ocorrido 

em Maio de 2004. A presente dissertação analisa o desempenho da 

competitividade da China na UE15 nos três anos antecedentes à adesão daquele 

país à OMC, em Dezembro de 2001, e compara-o com os três primeiros anos da 

adesão. 

 

O conceito de competitividade é intrincado, relativo e dinâmico. É intrincado, pois 

comporta influências de uma diversidade de factores; é relativo, já que depende da 

análise comparativa entre capacidades e desempenhos; é dinâmico, na medida 
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em que se verificam alterações na posição relativa dos países, as quais dependem 

das vantagens estruturais sustentadas. 

 

Alguns autores sugeriram modelos teóricos para o estudo da competitividade mas 

não existe ainda um quadro teórico abrangente, capaz de explicar aquele conceito 

em toda a sua multiplicidade, pois os modelos propostos limitam-se ou a casos 

concretos ou não foram ainda confirmados por evidência empírica robusta. 

 

Consequentemente, não foi ainda desenvolvida uma medida capaz de sintetizar o 

conceito de competitividade, pelo que a análise da competitividade da China na 

UE15 foi realizada com base em índices habitualmente aplicados ao comércio 

internacional e na metodologia das quotas de mercado constantes. A análise foi 

complementada com a sistematização e descrição dos fluxos de comércio 

observados entre 1999 e 2004. 

 

Os índices calculados identificaram as fileiras produtivas “Electrónicos”, “Têxteis”, 

“Eléctricos” e “Madeira e Papel” como sendo as fileiras mais competitivas da 

economia chinesa, tanto no contexto mundial como no contexto da UE15. A 

análise dos fluxos de comércio mostra que aquelas fileiras representaram cerca de 

66% das exportações da China para a UE15 antes da adesão chinesa à OMC e, 

nos três primeiros anos da adesão, aquela percentagem chegou aos 70%. Esta 

subida é justificada pelo crescimento da percentagem de exportações de 

“Electrónicos” que, do primeiro para o segundo período, aumentou de 26% para 

35%. 

 

A aplicação da Metodologia das Quotas de Mercado Constantes permitiu concluir 

que, numa perspectiva global, o crescimento das exportações da China para a 

UE15 verificado entre os dois períodos analisados se deveu principalmente à 

capacidade da economia chinesa em conquistar quota de mercado. Isto significa 

que o aumento da competitividade da economia chinesa foi o factor fundamental 

para o acréscimo das exportações chinesas para o mercado da UE15 entre os 

períodos analisados. 

 

De acordo com esta metodologia, a China melhorou as suas competências nas 

fileiras produtivas “Ferro e Aço”, “Energia”, “Electrónicos”, “Não Ferrosos”, 
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“Maquinaria”, “Eléctricos”, “Têxteis” e “Químicos”, nas quais a competitividade 

aumentou no período pós adesão da China à OMC. 

 

A orientação sugerida pelos instrumentos de avaliação da competitividade leva-nos 

a concluir que a China manifesta crescente apetência por fileiras nas quais a UE15 

tem vantagem comparativa revelada, tais como “Químicos” e “Maquinaria”, os 

quais representam as fileiras produtivas mais exportadas pela UE15. 

 

Neste sentido, os resultados do presente estudo foram complementados pelo 

European Competitiveness Report (Comissão Europeia, 2005) que propõe 

estratégias para a indústria da União Europeia em relação às fileiras produtivas 

“Têxteis” e “Electrónicos”; aquele estudo aponta ainda os “Químicos” e a 

“Maquinaria” como duas fileiras emergentes na indústria chinesa e sugere também 

orientações de actividade para as empresas da UE15. 

 

Constata-se, no presente estudo, que a competitividade da China na UE15 

aumentou no período após a adesão daquele país à OMC. No entanto, este não 

mostra resultados que permitam concluir que o referido acréscimo de 

competitividade foi consequência da entrada da China naquela organização. Aliás, 

esse objectivo não cabia no âmbito desta dissertação. 

 

Vários factores contribuíram para o crescimento da competitividade da China; 

entre eles, talvez o mais determinante tenha sido a política económica traçada pelo 

governo chinês com o objectivo de crescimento económico focado nas 

exportações. 

 

No entanto, não se pode ignorar o ambiente económico favorável às exportações 

chinesas fomentado pelo Acordo de Adesão à OMC, o qual abriu à China 

mercados anteriormente pouco acessíveis, devido às barreiras aplicadas às trocas 

comerciais com aquele país. 

 

Em síntese, a combinação dos dois factores – política económica do governo 

chinês e adesão da China à OMC – beneficiou a competitividade da economia 

chinesa no mundo e, em particular, na economia europeia. 
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“Europe must get China right, as a threat, an opportunity and prospective 

partner”43, afirmou Peter Mandelson, Comissário Europeu responsável pelo 

Comércio Externo. Se é verdade que uma primeira percepção do excepcional 

crescimento da economia chinesa suscitou, na Europa, a ideia de ameaça, 

também não é menos verdade que aquele crescimento é já uma oportunidade para 

as actividades económicas europeias. Aliás, a União Europeia encara actualmente 

a economia chinesa como um parceiro comercial em ascensão. 

 

Perspectiva-se que a China continue a aumentar a sua competitividade na UE. 

Neste sentido, o desafio colocado à UE passa pela inadiável delineação de 

políticas que lhe permitam beneficiar da extraordinária ascensão da economia 

chinesa pois, como afirma um provérbio chinês, “Há três coisas que nunca voltam 

atrás: a flecha lançada, a palavra pronunciada e a oportunidade perdida”. 

 

                                                
43

 Wolfsberg, Suiça, em 4 de Maio de 2006. 
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ANEXO I – RANKING DO ÍNDICE DE COMPETITIVIDADE 
 
 

País 2005 2004  País 2005 2004 
Finlândia 1 1  Trinidade e Tobago 60 51 
E.U.A. 2 2  Cazaquistão 61 - 
Suécia 3 3  Croácia 62 61 
Dinamarca 4 5  Namíbia 63 52 
Taiwan 5 4  Costa Rica 64 50 
Singapura 6 7  Brasil 65 57 
Islândia 7 10  Turquia 66 66 
Suíça 8 8  Roménia 67 63 
Noruega 9 6  Perú 68 67 
Austrália 10 14  Azerbaijão 69 - 
Holanda 11 12  Jamaica 70 65 
Japão 12 9  Tanzânia 71 82 
Reino Unido 13 11  Argentina 72 74 
Canadá 14 15  Panamá 73 58 
Alemanha 15 13  Indonésia 74 69 
Nova Zelândia 16 18  Fed. Russa 75 70 
Rep. Coreia 17 29  Marrocos 76 56 
Emirados Árabes Unidos 18 16  Filipinas 77 76 
Quatar 19 -  Argélia 78 71 
Estónia 20 20  Arménia 79 - 
Áustria 21 17  Sérvia e Montenegro 80 89 
Portugal 22 24  Vietname 81 77 
Chile 23 22  Moldávia 82 - 
Malásia 24 31  Paquistão 83 91 
Luxemburgo 25 26  Ucrânia 84 86 
Irlanda 26 30  Macedónia 85 84 
Israel 27 19  Geórgia 86 94 
Hong Kong 28 21  Uganda 87 79 
Espanha 29 23  Nigéria 88 93 
França 30 27  Venezuela 89 85 
Bélgica 31 25  Mali 90 88 
Eslovénia 32 33  Moçambique 91 92 
Koweit 33 -  Quénia 92 78 
Chipre 34 38  Honduras 93 97 
Malta 35 32  Gâmbia 94 75 
Tailândia 36 34  Bósnia 95 81 
Barain 37 28  Mongólia 96 - 
Rep. Checa 38 40  Guatemala 97 80 
Hungria 39 39  Sri Lanka 98 73 
Tunísia 40 42  Nicarágua 99 95 
Eslováquia 41 43  Albânia 100 - 
África do Sul 42 41  Bolívia 101 98 
Lituânia 43 36  Rep. Dominicana 102 72 
Letónia 44 44  Equador 103 90 
Jordânia 45 35  Tajiquistão 104 - 
Grécia 46 37  Malawi 105 87 
Itália 47 47  Etiópia 106 101 
Botswana 48 45  Madagáscar 107 96 
China 49 46  Timor Leste 108 - 
Índia 50 55  Zimbabwe 109 99 
Polónia 51 60  Bangladesh 110 102 
Maurícias 52 49  Camarões 111 - 
Egipto 53 62  Cambodja 112 - 
Uruguai 54 54  Paraguai 113 100 
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País 2005 2004  País 2005 2004 
México 55 48  Benin 114 - 
El Salvador 56 53  Guiana 115 - 
Colômbia 57 64  Rep. Quirguistão 116 - 
Bulgária 58 59  Chade 117 104 
Ghana 59 68     

 

Fonte: Adaptado de “Global Competitiveness Report 2005”, Tabela 1, publicado pelo World 

Economic Forum. 

 

De acordo com aquele relatório, a China desceu três lugares no ranking mundial 

devido aos seguintes motivos: o crescimento do crédito tem sido refreado pelas 

autoridades chinesas e o crescimento da procura resultou na aceleração da inflação 

em 2004; baixas taxas de penetração de novas tecnologias; baixas taxas de ensino 

superior; o principal ponto fraco da China são as instituições que, caso não sejam 

melhoradas, servem para retardar a sua posição como uma das economias mais 

competitivas do mundo. 
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ANEXO II – DESIGNAÇÕES ADOPTADAS 
 
 

Designação DPP Designação Adoptada 

ENERGY Energia 

Coals Carvão 
Crude oil Crude 
Natural gas Gás Natural 
Coke Coque 
Refined petroleum products Produtos refinados do Petróleo 
Electricity Electricidade 
FOOD AGRICULTURE Alimentos e Agricultura 

Cereals Cereais 
Other edible agricultural prod Outros produtos agrícolas comestíveis 
Non-edible agricultural prod. Produtos agrícolas não comestíveis 
Cereal products Produtos à base de cereais 
Fats Gorduras 
Meat Carne 
Preserved meat/fish Carne/Peixe conservados 
Preserved fruits Frutos conservados 
Sugar Açúcar 
Animal food Comida para Animais 
Beverages Bebidas 
Manufactured tobaccos Tabaco Manufacturado 
TEXTILES Têxteis 

Yarns fabrics Fios e tecidos 
Clothing Vestuário 
Knitwear Malhas 
Carpets Tapeçaria 
Leather Pele 
WOOD PAPER Madeira e Papel 

Wood articles Obras em madeira 
Furniture Mobiliário 
Paper Papel 
Printing Tipografia 
Miscellaneous manuf. articles Artigos Manufacturados Diversos 
CHEMICALS Químicos 

Basic inorganic chemicals Químicos Básicos Inorgânicos 
Fertilizers Fertilizantes 
Basic organic chemicals Químicos Básicos Orgânicos 
Paints Tintas 
Toiletries Produtos de limpeza 
Pharmaceuticals Farmacêuticos 
Plastics Plásticos 
Plastic articles Artigos de Plástico 
Rubber articles (incl. tyres) Artigos de Borracha (incluindo pneus) 
Cement Cimento 
Ceramics Cerâmica 
Glass Vidro 
Unprocessed minerals n.e.s. Minerais não processados não especificados 
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IRON & STEEL Ferro e Aço 

Iron ores Resíduos de minérios ferrosos 
Iron Steel Ferro e aço 
Tubes Tubos 
NON FERROUS Não Ferrosos 

Non ferrous ores Resíduos de minérios não ferrosos 
Non ferrous metals Metais não ferrosos 

MACHINERY Maquinaria 
Metallic structures Estruturas metálicas 
Miscellaneous hardware Hardware Diverso 
Engines Motores 
Agricultural equipment Equipamento Agrícola 
Machine tools Máquinas e ferramentas 
Construction equipment Equipamento de Construção 
Specialized machines Máquinas Especializadas 
Arms Armamento 
Ships Embarcações 
Aeronautics Aeronáutica 
VEHICLES Veículos 

Vehicles components Componentes de Veículos 
Cars and cycles Automóveis e Velocípedes 
Commercial vehicles Veículos Comerciais 
ELECTRICAL Eléctricos 

Domestic electrical appliances Electrodomésticos 
Electrical equipment Equipamento Eléctrico 
Electrical apparatus Aparelhos Eléctricos 
ELECTRONIC Electrónicos 

Precision instruments Instrumentos de Precisão 
Clockmaking Relojoaria 
Optics Óptica 
Electronic components Componentes Electrónicos 
Consumer electronics Electrónica de Consumo 
Telecommunications equipment Equipamento de Telecomunicações 
Computer equipment Computadores 

N.E.S. Não Especificados 
Jewellery, works of art Jóias e Obras de Arte 
Non-monetary gold Ouro não Pecuniário 
N.e.s. products Produtos não Especificados 
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Classificação CHELEM Classificação OCDE

Açúcar
Bebidas
Carne
Carne/Peixe conservados
Carvão
Cerâmica
Cereais
Cimento
Comida para Animais
Coque
Crude
Electricidade
Estruturas metálicas
Ferro e aço
Fios e tecidos
Frutos conservados
Gás Natural
Gorduras
Hardware Diverso
Jóias e Obras de Arte
Malhas
Minerais não processados não especificados
Mobiliário
Obras em madeira
Ouro não Pecuniário
Outros produtos agrícolas comestíveis
Papel
Pele
Produtos à base de cereais
Produtos agrícolas não comestíveis
Produtos refinados do Petróleo
Resíduos de minérios ferrosos
Tabaco Manufacturado
Tapeçaria
Tipografia
Tubos
Vestuário
Vidro
Artigos de Borracha (incluindo pneus)
Artigos de Plástico
Automóveis e Velocípedes
Componentes de Veículos
Embarcações
Equipamento Agrícola
Equipamento de Construção
Fertilizantes
Máquinas e ferramentas
Metais não ferrosos
Motores
Plásticos
Produtos de limpeza
Químicos Básicos Inorgânicos
Químicos Básicos Orgânicos
Relojoaria
Resíduos de minérios não ferrosos
Tintas
Veículos Comerciais
Aeronáutica
Aparelhos Eléctricos
Armamento
Componentes Electrónicos
Computadores
Electrodomésticos
Electrónica de Consumo
Equipamento de Telecomunicações
Equipamento Eléctrico
Farmacêuticos
Instrumentos de Precisão
Máquinas Especializadas
Óptica
Artigos Manufacturados Diversos
Produtos não Especificados

ANEXO III – GRAU DE INTENSIDADE TECNOLÓGICA

Fraca                                             
Intensidade 
Tecnológica

Média                    
Intensidade 
Tecnológica

Alta                      
Intensidade 
Tecnológica

Não Especificado
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Classificação CHELEM Classificação OCDE

Estruturas metálicas
Fios e tecidos
Hardware Diverso
Malhas
Metais não ferrosos
Mobiliário
Pele
Resíduos de minérios não ferrosos
Tapeçaria
Vestuário
Aparelhos Eléctricos
Electrodomésticos
Equipamento Agrícola
Equipamento de Construção
Equipamento Eléctrico
Máquinas e ferramentas
Máquinas Especializadas
Motores
Relojoaria
Artigos de Borracha (incluindo pneus)
Artigos de Plástico
Automóveis e Velocípedes
Cerâmica
Componentes de Veículos
Embarcações
Ferro e aço
Fertilizantes
Plásticos
Produtos de limpeza
Resíduos de minérios ferrosos
Tintas
Tipografia
Tubos
Veículos Comerciais
Vidro
Aeronáutica
Armamento
Componentes Electrónicos
Computadores
Electrónica de Consumo
Equipamento de Telecomunicações
Farmacêuticos
Instrumentos de Precisão
Óptica
Químicos Básicos Inorgânicos
Químicos Básicos Orgânicos
Açúcar
Bebidas
Carne
Carne/Peixe conservados
Carvão
Cereais
Cimento
Comida para Animais
Coque
Crude
Electricidade
Frutos conservados
Gás Natural
Gorduras
Jóias e Obras de Arte
Minerais não processados não especificados
Obras em madeira
Ouro não Pecuniário
Outros produtos agrícolas comestíveis
Papel
Produtos à base de cereais
Produtos agrícolas não comestíveis
Produtos refinados do Petróleo
Tabaco Manufacturado
Artigos Manufacturados Diversos
Produtos não Especificados

ANEXO IV – FACTORES-CHAVE DE COMPETITIVIDADE 

Não Especificado

Recursos Naturais 

Custos                                                   
de Trabalho

Diferenciação                          
do                                                            

Produto

Economias               
de Escala

I & D
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ANEXO V – ÍNDICE DE VCR DAS EXPORTAÇÕES DA CHINA POR PAÍS DA UE15 
 

País UE15 FILEIRA PRODUTIVA 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

Alemanha Energia 0,105 0,053 0,051 0,052 0,068 0,074 
  Alimentos e Agricultura 0,569 0,569 0,605 0,484 0,384 0,339 
  Têxteis 2,318 2,301 2,258 2,261 2,081 2,016 
  Madeira e Papel 1,292 1,286 1,349 1,170 1,033 1,131 
  Químicos 0,914 0,827 0,738 0,646 0,510 0,466 
  Ferro e Aço 0,061 0,045 0,056 0,071 0,070 0,070 
  Não Ferrosos 0,097 0,118 0,128 0,139 0,139 0,105 
  Maquinaria 0,917 0,810 0,890 0,853 0,831 0,771 
  Veículos 0,181 0,287 0,269 0,210 0,243 0,223 
  Eléctricos 2,360 2,399 2,384 2,342 2,092 1,874 
  Electrónicos 1,495 1,702 1,850 2,365 2,955 3,321 
  Não Especificados 0,119 0,159 0,076 0,079 0,055 0,079 
Áustria Energia 0,369 0,274 0,150 0,130 0,073 0,142 
  Alimentos e Agricultura 0,158 0,164 0,224 0,154 0,075 0,092 
  Têxteis 2,978 2,962 2,569 2,106 2,232 1,844 
  Madeira e Papel 0,839 0,908 1,031 0,846 0,690 0,751 
  Químicos 0,571 0,588 0,560 0,306 0,260 0,273 
  Ferro e Aço 0,009 0,004 0,003 0,021 0,010 0,015 
  Não Ferrosos 0,028 0,627 1,509 0,081 0,004 0,050 
  Maquinaria 0,610 0,754 0,685 0,621 0,593 0,666 
  Veículos 0,112 0,123 0,188 0,059 0,062 0,087 
  Eléctricos 3,103 3,602 3,409 2,981 2,871 2,963 
  Electrónicos 1,948 1,685 1,693 3,397 4,180 4,122 
  Não Especificados 0,031 0,011 0,044 0,081 0,020 0,045 
BLEU Energia 0,412 0,401 0,552 0,419 0,302 0,618 
  Alimentos e Agricultura 0,339 0,298 0,294 0,234 0,301 0,265 
  Têxteis 3,852 4,148 3,885 4,372 3,860 3,117 
  Madeira e Papel 1,273 1,360 1,358 1,484 1,456 1,379 
  Químicos 0,846 0,751 0,720 0,557 0,543 0,420 
  Ferro e Aço 0,211 0,197 0,166 0,189 0,233 0,380 
  Não Ferrosos 0,437 0,218 0,337 0,209 0,324 0,282 
  Maquinaria 0,604 0,769 0,802 0,824 0,782 0,893 
  Veículos 0,071 0,077 0,060 0,071 0,090 0,080 
  Eléctricos 2,742 2,777 2,465 3,254 2,788 2,525 
  Electrónicos 1,557 1,573 1,557 1,932 3,190 4,315 
  Não Especificados 1,414 1,362 1,856 1,913 1,358 1,315 
Dinamarca Energia 0,015 0,019 0,197 0,013 0,187 0,084 
  Alimentos e Agricultura 0,210 0,166 0,183 0,120 0,152 0,146 
  Têxteis 3,001 3,417 2,982 3,740 3,071 2,880 
  Madeira e Papel 1,043 1,125 0,948 1,349 1,178 1,412 
  Químicos 0,762 0,735 0,590 0,675 0,492 0,468 
  Ferro e Aço 0,070 0,059 0,078 0,042 0,040 0,052 
  Não Ferrosos 0,208 0,407 0,636 0,683 0,390 0,354 
  Maquinaria 2,304 1,788 1,578 0,826 1,158 1,059 
  Veículos 0,320 1,846 2,574 2,021 2,571 2,582 
  Eléctricos 0,824 0,936 0,849 1,348 1,253 1,349 
  Electrónicos 0,595 0,435 0,417 0,630 0,727 0,723 
  Não Especificados 0,014 0,010 0,028 0,071 0,037 0,058 
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País UE15 FILEIRA PRODUTIVA 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

Espanha Energia 0,034 0,037 0,115 0,053 0,064 0,016 
  Alimentos e Agricultura 0,738 0,828 0,727 0,374 0,346 0,415 
  Têxteis 4,193 4,378 4,536 4,876 4,358 4,090 
  Madeira e Papel 2,095 2,424 2,138 2,042 2,022 2,080 
  Químicos 1,150 1,194 1,022 1,040 1,035 0,917 
  Ferro e Aço 0,453 0,406 0,217 0,219 0,196 0,412 
  Não Ferrosos 0,272 0,520 0,203 0,141 0,192 0,347 
  Maquinaria 0,771 0,849 0,876 0,967 1,068 1,222 
  Veículos 0,115 0,117 0,100 0,121 0,090 0,101 
  Eléctricos 1,650 1,823 1,743 2,100 2,172 2,169 
  Electrónicos 1,265 1,008 1,272 1,075 1,470 1,497 
  Não Especificados 0,028 0,047 0,057 0,072 0,044 0,081 
Finlândia Energia 0,091 0,056 0,084 0,042 0,139 0,073 
  Alimentos e Agricultura 0,147 0,127 0,101 0,079 0,041 0,043 
  Têxteis 4,366 2,888 2,519 2,439 2,122 1,717 
  Madeira e Papel 1,185 0,764 0,885 0,836 0,641 0,701 
  Químicos 0,576 0,301 0,339 0,303 0,292 0,248 
  Ferro e Aço 0,037 0,060 0,029 0,046 0,024 0,046 
  Não Ferrosos 0,018 0,023 0,013 0,020 0,033 0,085 
  Maquinaria 0,408 0,347 0,611 0,643 0,858 0,885 
  Veículos 0,059 0,055 0,093 0,048 0,068 0,093 
  Eléctricos 1,163 0,807 1,129 1,295 1,771 2,493 
  Electrónicos 2,754 3,565 3,252 3,390 3,431 3,119 
  Não Especificados 0,009 0,002 0,008 0,004 0,005 0,009 
França Energia 0,487 0,229 0,201 0,194 0,212 0,239 
  Alimentos e Agricultura 0,419 0,413 0,430 0,294 0,202 0,176 
  Têxteis 3,470 3,429 3,361 3,383 2,416 2,261 
  Madeira e Papel 1,607 1,584 1,542 1,528 1,078 1,092 
  Químicos 0,628 0,614 0,639 0,577 0,418 0,401 
  Ferro e Aço 0,063 0,044 0,044 0,044 0,035 0,048 
  Não Ferrosos 0,055 0,078 0,083 0,118 0,103 0,137 
  Maquinaria 0,492 0,495 0,638 0,583 0,467 0,632 
  Veículos 0,164 0,538 0,238 0,176 0,192 0,281 
  Eléctricos 2,291 2,479 2,761 2,847 2,152 2,065 
  Electrónicos 1,694 1,764 1,720 2,023 3,953 3,834 
  Não Especificados 0,122 0,077 0,119 0,147 0,092 0,148 
Grécia Energia 0,253 0,123 0,174 0,059 0,055 0,173 
  Alimentos e Agricultura 0,262 0,273 0,277 0,173 0,181 0,184 
  Têxteis 2,882 2,270 2,063 2,449 2,176 2,229 
  Madeira e Papel 1,957 1,600 1,342 1,545 1,421 1,673 
  Químicos 0,876 0,638 0,526 0,592 0,525 0,597 
  Ferro e Aço 0,238 0,491 0,391 0,257 0,286 0,595 
  Não Ferrosos 0,239 0,133 0,240 0,377 0,409 0,732 
  Maquinaria 1,217 2,265 2,460 1,790 2,161 1,972 
  Veículos 0,142 0,177 0,159 0,205 0,214 0,225 
  Eléctricos 2,846 2,257 2,335 3,080 2,903 2,756 
  Electrónicos 0,835 0,597 0,647 0,762 0,726 0,973 
  Não Especificados 0,012 0,035 0,036 0,036 0,023 0,048 
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País UE15 FILEIRA PRODUTIVA 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

Holanda Energia 0,157 0,117 0,173 0,088 0,077 0,089 
  Alimentos e Agricultura 0,466 0,517 0,450 0,264 0,221 0,188 
  Têxteis 1,713 1,798 1,683 1,665 1,562 1,478 
  Madeira e Papel 0,877 0,891 0,789 1,670 1,419 0,834 
  Químicos 1,088 1,059 0,914 0,709 0,635 0,542 
  Ferro e Aço 1,063 0,939 0,685 0,368 0,507 0,861 
  Não Ferrosos 1,520 1,480 1,264 0,835 0,952 1,196 
  Maquinaria 0,574 0,674 0,687 0,524 0,553 0,530 
  Veículos 0,075 0,157 0,221 0,393 0,200 0,223 
  Eléctricos 1,718 1,937 1,849 1,798 1,721 1,723 
  Electrónicos 1,704 1,721 1,952 2,171 2,494 2,756 
  Não Especificados 0,018 0,014 0,028 0,034 0,017 0,022 
Irlanda Energia 0,000 0,000 0,002 0,000 0,017 0,000 
  Alimentos e Agricultura 0,493 0,332 0,153 0,096 0,069 0,112 
  Têxteis 2,747 2,251 1,439 1,334 1,056 0,988 
  Madeira e Papel 0,849 0,959 0,829 0,781 0,678 0,684 
  Químicos 0,997 0,781 0,584 0,392 0,247 0,228 
  Ferro e Aço 0,287 0,242 0,331 0,222 0,113 0,095 
  Não Ferrosos 0,306 0,070 0,023 0,036 0,025 0,165 
  Maquinaria 0,357 0,414 0,343 0,331 0,240 0,233 
  Veículos 0,044 0,051 0,072 0,058 0,045 0,055 
  Eléctricos 5,365 3,459 1,537 1,424 1,079 1,069 
  Electrónicos 0,859 1,345 1,855 2,134 3,092 3,350 
  Não Especificados 0,097 0,092 0,092 0,045 0,026 0,038 
Itália Energia 0,116 0,090 0,115 0,155 0,211 0,233 
  Alimentos e Agricultura 0,848 0,914 0,797 0,700 0,534 0,418 
  Têxteis 3,999 4,118 4,043 3,886 3,860 3,421 
  Madeira e Papel 2,100 1,989 2,007 1,769 1,654 1,574 
  Químicos 0,907 0,887 0,856 0,857 0,825 0,696 
  Ferro e Aço 0,362 0,862 0,525 0,744 0,528 1,033 
  Não Ferrosos 0,619 0,235 0,182 0,265 0,370 0,266 
  Maquinaria 1,047 1,360 1,354 1,113 1,481 1,850 
  Veículos 0,109 0,188 0,192 0,152 0,148 0,190 
  Eléctricos 1,875 2,090 2,112 2,203 2,400 2,524 
  Electrónicos 0,870 0,764 0,911 1,333 1,301 1,302 
  Não Especificados 0,044 0,054 0,045 0,045 0,029 0,043 
Portugal Energia 0,031 0,001 0,004 0,028 0,051 0,009 
  Alimentos e Agricultura 0,510 0,451 0,434 0,326 0,349 0,260 
  Têxteis 2,368 2,645 2,978 2,919 2,483 2,332 
  Madeira e Papel 2,094 2,253 1,996 1,964 1,883 2,233 
  Químicos 1,315 1,188 1,237 1,007 0,887 0,917 
  Ferro e Aço 0,171 0,812 0,137 0,113 0,118 0,182 
  Não Ferrosos 0,048 0,071 0,019 0,541 0,177 0,113 
  Maquinaria 0,823 0,958 1,020 1,182 1,225 1,401 
  Veículos 0,062 0,096 0,140 0,132 0,198 0,253 
  Eléctricos 2,374 2,354 2,796 3,174 3,267 3,108 
  Electrónicos 1,418 1,175 0,528 0,647 1,117 1,244 
  Não Especificados 0,005 0,019 0,020 0,051 0,021 0,061 
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País UE15 FILEIRA PRODUTIVA 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

Reino Unido Energia 0,222 0,108 0,088 0,052 0,122 0,182 
  Alimentos e Agricultura 0,442 0,428 0,424 0,341 0,329 0,263 
  Têxteis 2,574 2,586 2,646 2,602 2,543 2,386 
  Madeira e Papel 2,368 2,190 2,277 2,219 2,267 1,922 
  Químicos 0,937 0,878 0,785 0,731 0,669 0,592 
  Ferro e Aço 0,228 0,287 0,323 0,348 0,309 0,343 
  Não Ferrosos 0,498 0,468 0,474 0,363 0,376 0,436 
  Maquinaria 0,590 0,710 0,747 0,767 0,756 0,952 
  Veículos 0,141 0,261 0,191 0,162 0,230 0,270 
  Eléctricos 2,619 2,645 2,835 3,218 3,079 2,821 
  Electrónicos 1,241 1,184 1,373 1,380 1,664 1,856 
  Não Especificados 0,059 0,045 0,064 0,090 0,071 0,130 
Suécia Energia 0,205 0,173 0,261 0,445 0,419 0,563 
  Alimentos e Agricultura 0,547 0,465 0,412 0,213 0,250 0,251 
  Têxteis 5,291 4,791 4,012 4,908 4,281 4,263 
  Madeira e Papel 1,730 1,743 1,510 1,702 1,481 1,708 
  Químicos 0,623 0,594 0,526 0,562 0,500 0,501 
  Ferro e Aço 0,054 0,070 0,114 0,049 0,064 0,024 
  Não Ferrosos 0,150 0,593 0,544 0,032 0,092 0,191 
  Maquinaria 0,746 0,626 0,773 1,142 1,562 1,117 
  Veículos 0,170 0,150 0,174 0,104 0,113 0,146 
  Eléctricos 2,043 1,908 1,684 2,058 1,787 1,829 
  Electrónicos 0,753 1,399 1,763 0,924 1,199 1,577 
  Não Especificados 0,055 0,017 0,013 0,025 0,017 0,034 
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ANEXO VI – ÍNDICE DE ESPECIALIZAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES DA CHINA POR PAÍS DA UE15 
 

País UE15 FILEIRA PRODUTIVA 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

Alemanha Energia 0,415 0,336 0,346 0,310 0,296 0,258 
  Alimentos e Agricultura 0,751 0,771 0,719 0,619 0,529 0,467 
  Têxteis 3,210 3,273 3,378 3,197 3,012 2,951 
  Madeira e Papel 1,236 1,239 1,285 1,279 1,205 1,207 
  Químicos 0,732 0,701 0,677 0,604 0,553 0,527 
  Ferro e Aço 0,507 0,612 0,440 0,387 0,397 0,623 
  Não Ferrosos 0,622 0,525 0,525 0,510 0,549 0,593 
  Maquinaria 0,516 0,520 0,553 0,572 0,574 0,593 
  Veículos 0,186 0,261 0,246 0,215 0,231 0,255 
  Eléctricos 1,680 1,648 1,712 1,755 1,657 1,638 
  Electrónicos 1,350 1,386 1,553 1,952 2,345 2,510 
  Não Especificados 0,456 0,690 0,327 0,312 0,289 0,314 
Áustria Energia 0,668 0,654 0,566 0,456 0,376 0,312 
  Alimentos e Agricultura 0,955 0,952 0,821 0,704 0,647 0,535 
  Têxteis 3,376 3,548 3,272 3,071 3,090 2,739 
  Madeira e Papel 1,046 1,038 1,012 1,057 1,021 0,996 
  Químicos 0,689 0,681 0,646 0,589 0,568 0,571 
  Ferro e Aço 0,569 0,675 0,429 0,377 0,371 0,590 
  Não Ferrosos 0,683 0,604 0,531 0,530 0,556 0,627 
  Maquinaria 0,449 0,466 0,482 0,489 0,527 0,526 
  Veículos 0,165 0,213 0,192 0,191 0,214 0,213 
  Eléctricos 1,415 1,451 1,437 1,425 1,369 1,365 
  Electrónicos 1,570 1,816 2,081 2,395 2,935 3,184 
  Não Especificados 0,428 0,219 0,380 0,421 0,189 0,346 
BLEU Energia 0,441 0,367 0,396 0,373 0,363 0,300 
  Alimentos e Agricultura 0,654 0,677 0,641 0,596 0,498 0,447 
  Têxteis 4,547 4,633 4,534 4,570 4,314 4,273 
  Madeira e Papel 1,496 1,499 1,508 1,642 1,458 1,467 
  Químicos 0,527 0,492 0,454 0,336 0,321 0,304 
  Ferro e Aço 0,439 0,528 0,396 0,352 0,350 0,551 
  Não Ferrosos 0,595 0,532 0,532 0,536 0,596 0,636 
  Maquinaria 0,597 0,679 0,735 0,784 0,828 0,834 
  Veículos 0,162 0,217 0,179 0,184 0,195 0,216 
  Eléctricos 2,410 2,695 2,605 2,927 2,814 2,903 
  Electrónicos 2,126 2,236 2,306 3,401 4,195 4,614 
  Não Especificados 0,202 0,163 0,186 0,177 0,142 0,162 
Dinamarca Energia 0,649 0,487 0,712 0,557 0,580 0,511 
  Alimentos e Agricultura 0,543 0,532 0,477 0,442 0,361 0,298 
  Têxteis 3,189 3,250 3,001 2,959 2,701 2,604 
  Madeira e Papel 1,123 1,136 1,100 1,123 1,004 0,968 
  Químicos 0,750 0,729 0,678 0,639 0,579 0,563 
  Ferro e Aço 0,464 0,590 0,387 0,354 0,384 0,562 
  Não Ferrosos 1,072 1,019 0,952 0,924 0,983 1,104 
  Maquinaria 0,494 0,503 0,529 0,501 0,527 0,526 
  Veículos 0,259 0,380 0,315 0,280 0,324 0,290 
  Eléctricos 1,648 1,749 1,637 1,714 1,628 1,741 
  Electrónicos 1,386 1,454 1,616 1,750 2,286 2,584 
  Não Especificados 0,322 0,248 0,274 0,424 0,238 0,360 
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País UE15 FILEIRA PRODUTIVA 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

Espanha Energia 0,393 0,296 0,315 0,270 0,276 0,245 
  Alimentos e Agricultura 0,676 0,679 0,593 0,532 0,477 0,407 
  Têxteis 4,723 4,393 4,134 3,725 3,350 3,066 
  Madeira e Papel 1,727 1,712 1,664 1,654 1,546 1,501 
  Químicos 0,701 0,692 0,633 0,586 0,549 0,545 
  Ferro e Aço 0,421 0,553 0,365 0,306 0,304 0,525 
  Não Ferrosos 0,797 0,706 0,659 0,642 0,788 0,865 
  Maquinaria 0,441 0,495 0,525 0,546 0,567 0,566 
  Veículos 0,121 0,157 0,150 0,146 0,154 0,161 
  Eléctricos 2,000 2,198 2,144 2,120 2,012 2,009 
  Electrónicos 1,794 2,036 2,385 2,748 3,497 3,780 
  Não Especificados 0,658 0,440 0,499 0,509 0,273 0,414 
Finlândia Energia 0,349 0,360 0,345 0,292 0,295 0,276 
  Alimentos e Agricultura 0,987 1,060 0,904 0,762 0,650 0,552 
  Têxteis 5,131 5,696 5,149 4,591 4,186 3,920 
  Madeira e Papel 1,791 1,870 1,696 1,694 1,532 1,486 
  Químicos 0,698 0,674 0,662 0,605 0,541 0,535 
  Ferro e Aço 0,447 0,559 0,364 0,330 0,298 0,460 
  Não Ferrosos 0,465 0,402 0,443 0,457 0,451 0,431 
  Maquinaria 0,499 0,572 0,578 0,626 0,632 0,708 
  Veículos 0,257 0,381 0,359 0,283 0,268 0,280 
  Eléctricos 1,289 1,310 1,374 1,298 1,246 1,330 
  Electrónicos 1,174 1,119 1,259 1,530 1,959 1,938 
  Não Especificados 0,215 0,167 0,172 0,188 0,197 0,261 
França Energia 0,432 0,363 0,360 0,318 0,315 0,263 
  Alimentos e Agricultura 0,739 0,767 0,690 0,598 0,516 0,443 
  Têxteis 3,491 3,633 3,304 3,014 2,832 2,607 
  Madeira e Papel 1,321 1,339 1,279 1,275 1,157 1,120 
  Químicos 0,659 0,637 0,605 0,560 0,513 0,503 
  Ferro e Aço 0,489 0,598 0,429 0,358 0,375 0,624 
  Não Ferrosos 0,802 0,707 0,688 0,708 0,788 0,866 
  Maquinaria 0,450 0,488 0,511 0,513 0,546 0,557 
  Veículos 0,182 0,246 0,221 0,203 0,222 0,236 
  Eléctricos 1,938 1,998 2,090 2,057 1,969 1,913 
  Electrónicos 1,474 1,554 1,846 2,290 2,818 3,051 
  Não Especificados 0,495 0,318 0,351 0,377 0,232 0,322 
Grécia Energia 0,510 0,317 0,386 0,460 0,369 0,358 
  Alimentos e Agricultura 0,515 0,533 0,464 0,389 0,372 0,305 
  Têxteis 3,272 3,383 3,110 2,633 2,527 2,276 
  Madeira e Papel 1,529 1,597 1,480 1,427 1,391 1,295 
  Químicos 0,670 0,661 0,598 0,572 0,517 0,473 
  Ferro e Aço 0,553 0,618 0,403 0,318 0,357 0,597 
  Não Ferrosos 0,962 0,685 0,701 0,755 1,017 1,228 
  Maquinaria 0,426 0,412 0,462 0,425 0,430 0,529 
  Veículos 0,175 0,246 0,215 0,241 0,251 0,229 
  Eléctricos 2,400 2,788 2,667 2,723 2,585 2,308 
  Electrónicos 1,782 2,237 2,623 2,896 3,779 3,813 
  Não Especificados 0,528 0,435 0,462 0,476 0,270 0,363 
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País UE15 FILEIRA PRODUTIVA 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

Holanda Energia 0,388 0,323 0,309 0,227 0,210 0,181 
  Alimentos e Agricultura 0,584 0,602 0,522 0,450 0,406 0,343 
  Têxteis 4,922 5,003 4,715 4,460 4,390 4,192 
  Madeira e Papel 1,238 1,309 1,231 1,179 1,068 1,103 
  Químicos 0,731 0,726 0,666 0,642 0,592 0,562 
  Ferro e Aço 0,594 0,775 0,516 0,436 0,457 0,704 
  Não Ferrosos 0,438 0,463 0,488 0,431 0,498 0,523 
  Maquinaria 0,764 0,824 0,851 0,899 0,905 0,922 
  Veículos 0,259 0,354 0,323 0,307 0,354 0,413 
  Eléctricos 2,562 2,651 2,599 2,696 2,647 2,653 
  Electrónicos 0,786 0,849 0,999 1,245 1,478 1,602 
  Não Especificados 0,627 0,362 0,490 0,550 0,316 0,440 
Irlanda Energia 0,528 0,699 0,808 0,729 0,504 0,443 
  Alimentos e Agricultura 0,901 0,898 0,809 0,667 0,495 0,411 
  Têxteis 5,688 5,881 5,573 4,927 4,000 3,552 
  Madeira e Papel 1,537 1,536 1,280 1,192 0,948 0,913 
  Químicos 0,706 0,679 0,678 0,581 0,484 0,456 
  Ferro e Aço 1,133 1,591 1,072 0,725 0,830 1,395 
  Não Ferrosos 1,360 1,397 1,135 1,134 1,155 1,360 
  Maquinaria 0,621 0,750 0,797 0,823 0,732 0,691 
  Veículos 0,301 0,322 0,412 0,385 0,402 0,400 
  Eléctricos 1,690 1,594 1,903 2,187 1,866 2,057 
  Electrónicos 0,623 0,638 0,647 0,806 1,283 1,483 
  Não Especificados 0,353 0,295 0,299 0,279 0,242 0,259 
Itália Energia 0,315 0,256 0,250 0,221 0,232 0,207 
  Alimentos e Agricultura 0,583 0,628 0,567 0,510 0,430 0,367 
  Têxteis 3,826 3,696 3,370 3,082 2,882 2,626 
  Madeira e Papel 1,866 1,864 1,869 1,887 1,730 1,654 
  Químicos 0,652 0,672 0,651 0,592 0,535 0,521 
  Ferro e Aço 0,380 0,482 0,335 0,284 0,286 0,450 
  Não Ferrosos 0,516 0,478 0,466 0,482 0,556 0,561 
  Maquinaria 0,637 0,681 0,726 0,706 0,752 0,807 
  Veículos 0,158 0,225 0,200 0,184 0,201 0,221 
  Eléctricos 2,461 2,671 2,654 2,745 2,544 2,557 
  Electrónicos 1,696 1,875 2,187 2,681 3,308 3,428 
  Não Especificados 0,292 0,195 0,196 0,202 0,148 0,181 
Portugal Energia 0,397 0,357 0,404 0,320 0,296 0,257 
  Alimentos e Agricultura 0,549 0,518 0,437 0,399 0,347 0,296 
  Têxteis 2,764 2,715 2,571 2,438 2,265 2,169 
  Madeira e Papel 1,583 1,569 1,442 1,425 1,281 1,249 
  Químicos 0,782 0,742 0,695 0,625 0,570 0,559 
  Ferro e Aço 0,490 0,616 0,408 0,332 0,346 0,557 
  Não Ferrosos 0,989 0,795 0,772 0,771 0,796 0,674 
  Maquinaria 0,539 0,561 0,617 0,678 0,696 0,712 
  Veículos 0,131 0,181 0,182 0,181 0,227 0,226 
  Eléctricos 1,919 1,995 2,030 2,022 1,904 2,016 
  Electrónicos 1,911 2,107 2,106 2,388 2,822 3,145 
  Não Especificados 0,599 0,440 0,605 0,590 0,339 0,525 
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País UE15 FILEIRA PRODUTIVA 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

Reino Unido Energia 0,753 0,672 0,689 0,589 0,521 0,376 
  Alimentos e Agricultura 0,772 0,788 0,717 0,607 0,516 0,405 
  Têxteis 3,840 3,799 3,645 3,194 2,994 2,848 
  Madeira e Papel 1,379 1,364 1,354 1,309 1,219 1,130 
  Químicos 0,841 0,816 0,767 0,681 0,627 0,583 
  Ferro e Aço 0,890 1,228 0,753 0,638 0,733 1,151 
  Não Ferrosos 0,691 0,536 0,527 0,580 0,637 0,801 
  Maquinaria 0,506 0,543 0,555 0,538 0,580 0,726 
  Veículos 0,155 0,221 0,183 0,167 0,181 0,187 
  Eléctricos 1,928 1,885 2,139 2,253 2,189 2,113 
  Electrónicos 1,034 1,023 1,322 1,635 2,096 2,149 
  Não Especificados 0,260 0,217 0,167 0,214 0,141 0,172 
Suécia Energia 0,364 0,301 0,307 0,313 0,298 0,273 
  Alimentos e Agricultura 0,942 0,948 0,802 0,681 0,577 0,477 
  Têxteis 4,660 4,820 4,466 4,194 3,982 3,847 
  Madeira e Papel 1,446 1,492 1,364 1,323 1,235 1,175 
  Químicos 0,728 0,759 0,681 0,655 0,601 0,595 
  Ferro e Aço 0,407 0,519 0,356 0,294 0,287 0,460 
  Não Ferrosos 0,660 0,558 0,568 0,543 0,616 0,642 
  Maquinaria 0,440 0,485 0,513 0,505 0,535 0,565 
  Veículos 0,212 0,293 0,254 0,227 0,233 0,241 
  Eléctricos 1,305 1,298 1,483 1,548 1,495 1,475 
  Electrónicos 1,179 1,255 1,479 1,672 2,144 2,296 
  Não Especificados 0,546 0,371 0,440 0,423 0,265 0,363 

 

 

 


