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GRUPOS ECONOMICOS: ORGANIZACAO E ESTRATEGIA 

Pedro Filipe Rodrigues (*) 

0- lntrodu~o (1) 

Na ultima decada, assistiu-se em Portugal a execugao de polfticas go
vernamentais que desencadearam uma politica de privatiza<;:6es. Presentemente, 
este processo ja englobou um numero significative de grandes empresas situadas 
nos mais variados sectores de actividade, que foram nacionalizadas no perfodo 
revolucionario que ocorreu no nosso pafs em 25 de Abril de 1974. Assim, tem
-se observado a reorganiza<;:ao e crescimento de diversos grupos econ6micos (2) 
nacionais, que em alguns casas nao corresponde mais do que ao renascimento 
dos principais grupos empresariais que protagonizavam o poder de monop61io 
no modelo de regula<;:ao vigente no perfodo pre~revolucionario referido, marcado 
pelo condicionamento industrial, pelo proteccionismo face ao comercio 
internacional e pela interven<;:ao corporativa do Estado. 

Neste contexto, pode ser levantada uma serie de interroga<;:6es relacionadas 
com a problematica dos grupos econ6micos, nomeadamente no que respeita 
ao aparelhc;> produtivo. Este artigo tern como objectivo ilustrar de forma relevante 
e original os papeis que estes agentes · realizam na economia portuguesa, 
tomando como tonte de informa<;:ao principal uma base de dados sabre os 
malores e mais importantes grupos econ6micos localizados em Portugal. 

1 - Condutas alternativas dos grupos econ6micos 

Os grupos econ6micos tem um contacto multimercado, no sentido de que 
desenvolvem uma actividade de rivalidade em varios mercados diferentes. Sera 
que este factor e gerador de um maior nfvel de co~petir;:ao ou pelo contrario 
origina maiores indices de poder de mercado? Ou seja, sera que os Iueras 
obtidos pelos grupos sao reveladores da sua elevada eficiencia ou, pelo contrario, 
resultam do seu poder de monop61io dentro dos mercados onde actuam? 

(*) Quadro superior da Secil. 
· (') Texto apresentado em sequencia da tese de mestrado em Gestae e Estrategia Industrial 

«Grupos econ6micos e performance» (ISEG/UTL). A orientac;:ao da tese competiu ao Prof. Antonio 
Castro Guerra e a prova publica decorreu em Maio de 1997. 

( 2) «Podemos assim definir o grupo como um conjunto de empresas ligadas por um sistema 
hierarquizado de relac;:oes fina.nceiras que as junta no final num centro de decisao unico.» Galliano 
(1991 ), p. 66. -
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Em redor desta problematica surgiram duas correntes te6ricas antag6nicas. 
A primeira insere-se no ambito da versao estruturalista do paradigma da 
economia industrial (3), que foi dominante durante muito tempo e defende que 
os grupos econ6micos sao elementos geradores de poder de mercado e de 
Iueras de monop61io. Eles adoptam condutas que contemplam como instrumentos 
estrategicos o conluio tacito, a constru<;:ao de barreiras a entrada e as praticas 
predat6rias. 

A outra corrente de opiniao defende que os grupos sao impulsionadores 
da competi<;:ao e originam o registo de performances mais eficientes do ponto 
de vista econ6mico nos sectores onde se inserem. Esta conclusao e partilhada 
pelos autores que desenvolvem o conceito de. «grupo estrategico» (4

). 

1.1 - Poder de mercado: o conluio tacito 

A versao estruturalista do paradigma da economia industrial considera que 
as empresas que actuam numa mesma industria apresentam caracteristicas 
econ6micas semelhantes, distinguindo-se unicamente atraves da dimensao. 
Assim, a taxa de rendibilidade tende a ser igual para todas as empresas e os 
Iueras globais sao distribufdos proporcionalmente aos seus volumes de vendas. 
Segundo esta visao, Bain (5) define as barreiras a entrada numa industria como 
um bem de capital colectivo a todas as empresas, enquanto um grupo. Neste 
sentido, elas reconhecem a sua dependencia mutua e procuram concertar os 
esfor<;:os (conluio) para evitarem a rivalidade, que e adversa a realiza<;:ao de 
objectivos comuns, como seja a manuten<;:ao de um nfvel elevado de barreiras 
a entrada na industria com vista a obten<;:ao de Iueras de monop61io (6

). 

Os Iueras dos grupos econ6micos dependem da formula<;:ao e execu<;:ao 
de estrategias de gestao que enfatizem os factores crfticos de sucesso de cada 
neg6cio. A sua arena competitiva nao se limita somente a uma industria como 
acontece com as empresas especializadas, mas tem franteiras mais amplas que 
englobam um conjunto de industrias, cujo numera depende do grau de diver
sifica<;:ao do grupo. 

Ou seja, devido as r~la<;:6es estrategicas existentes entre as empresas, o 
jogo competitivo entre os grupos. tem regras especfficas cujo o domfnio de 

(') Bain e Mason constituem os protagonistas desta vertente te6rica. 
( 4 ) No conjunto dos autores que consideram o grupo estrategico como instrumento de analise, 

destacam·se Porter e Caves. 
( 5) Bain desenvolve a teoria das barreiras a entrada na sua obra Barriers to New Competition, 

(1956), que tem como base o conceito de prec;:o limite. 
, ( 6) «Uma atractiva forma de conluio e urn consenso sabre o investimento em barreiras a 

entrada [ ... ] que o fixe numa escala que iguale a receita marginal do grupo ao custo marginal de 
cada investidor.» Caves e Porter (1977), p. 247. 
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aplicac;ao abrange o universo de industrias onde competem. Assim, urn grupo 
que adopte uma conduta que origine urn impacte competitivo positivo, direc
cionada a uma industria particular, esta sujeito a sofrer retaliac;oes noutras 
industrias em que tambem desenvolva a sua actividade juntamente com os 
outros grupos. 

Neste contexto estao reunidas as condic;:oes necessarias para os grupos 
reconhecerem a sua interdependencia e cooperarem com o object1vo de obterem 
Iueras globais superiores aqueles que alcanc;:am no caso de se digladiarem nas 
diferentes arenas onde se encontram. Ou seja, a economia de mercado transmite 
sinais inequfvocos aos grupos que apontam no sentido da cooperac;:ao, caminho 
que seguirao se agirem de forma racional. Se considerarmos como urn dado 
de entrada no problema as clausulas legais que regulam o funcionamento da 
actividade econ6mica no nosso pals e que inviabilizam a constituic;:ao de carteis, 
a cooperac;:ao toma a figura de acordos de conluio tacito C), que podem focar 
os prec;os dos produtos e ou as quantidades de produc;:ao (8). 

Os testes realizados por Heggested e Rhoades (1978) ilustram esta teoria, 
ao conclufrem para o sector bancario americana no perfodo de 1966-1972 que 
as empresas diversificadas presentes, em sir'nultaneo, em muitos mercados 
desenvolvem uma filosofia de nao agressao (a «live and let live" philosophy) (9

). 

Adiciona:lmente, Scott (1982) conclui que os Iueras sao baixos para linhas de 
neg6cio em que os contactos multimercado sao fortes, mas a concentrac;ao 
horizontal e baixa, sendo mais altos quando contactos multimercado e con
centragao coexistem do que quando s6 a concentrac;:ao e elevada. 

1.2 - 0 efeito da coopera~ao e das liga~oes estrategicas entre os produtos na diversifica~ao 

Encaoua, Jacquemin e Moreaux (1986) elaboraram urn modelo com o 
objectivo de explicitarem a expressao do fndice de Lerner das industrias com 
empresas diversificadas, vista que as analises que incidem sabre mercados 
individuais homogeneos nao detectam urn conjunto de indicadores caracterfsticos 
do contacto multimercado. Refiro-me concretamente a diversificagao e as elas
ticidades cruzadas da procura. 

Este modelo permite identificar que o grau de concentrac;:ao em cada uma 
das industrias, assim como a presenc;:a em industrias concentradas em relac;ao 
ao conjunto da economia, sao factores positivamente correlacionados com o 

· (') 0 conluio tacito consiste na adopc;:ao de comportamentos conciliat6rios, por distinc;:ao do 
conluio aberto, que implica o estabelecimento previa de acordos de cooperac;:ao. 

(8) Bernheim e Whinston (1990) analisam as condic;:oes dos mercados onde o contacto ocorre 
e as respectivas caracterfsticas das empresas diversificadas que facilitam ou dificultam a 
estabilidade dos acordos de conluio. 

{9) Citado em Fortunato (1992), p. 27. 
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poder de monop61io dos grupos. Por outro lado, o sentido da correla9ao desta 
medida com o fndice de diversifica9ao depende da natureza das liga96es 
estrategicas entre os produtos envolvidos. No caso de se tratarem de produtos 
substitutos, o poder de monop61io aumenta; se os produtos forem comple
mentares, o poder de monop61io diminui. 

Quando sao seguidas unicamente estrategias de diversifica9ao conglomerais 
puras, todas as elasticidades cruzadas da procura sao nulas, o que origina um 
efeito neutro sobre a performance. 

Uma ilustra9ao da influencia das liga96es estrategicas dos produtos sobre 
o poder de mercado e feita para um duop61io. Assim sao comparados dois 
cenarios distintos. No primeiro considera-se ,a presen9a de duas empresas 
independentes em cada industria, enquanto no segundo a existencia de duas 
empresas diversificadas simultaneamente pelas duas industrias. Verifica-se que 
o fndice de Lerner (L) (1°) assume express6es diferentes para cada um dos 
cenarios identificados: 

Cenario 1 : L = (1 - c) I [1 + 2 (1 + a) c]; 
Cenario 2 : L = (1 -c) I (1 + 2 c); 

em que c e uma constante que representa os custos unitarios de produ9ao das 
empresas e a a elasticidade cruzada da procura dos produtos de cada industria. 

Pode concluir-se que somente quando os produtos sao substitutos, em que 
a assume valores pertencentes ao intervalo entre 0 e 1, e que o cenario que 
ilustra a diversifica9ao regista maiores valores para o fndice de Lerner. Neste 
caso as empresas diversificadas fixam uma quantidade de output menor e pre9os 
mais elevados do que aqueles que seriam praticados por empresas inde
pendentes. 

Por ultimo, os autores destacam ainda a possibilidade da diversifica9ao 
proporcionar aumentos de eficiencia da produ9ao, nomeadamente atraves da 
obten9ao de economias de gama. Neste caso, a expressao do cenario 2 engloba 
urn novo coeficiente (9), que decrementa os custos unitarios de produ9ao das 
empresas diversificadas em rela9ao as independentes: 

L = [1 - (c- 9)] I [1 + 2 (c - 9)] 

onde c > 9 > 0. Assim, a existencia de economias de gama amplifica o grau 
de poder de monop61io induzida pela diversifica9ao sempre que se tratam de 
produtos substitutos. 

('0) Lerner (1934) define que o fndice de poder de monop61io da empresa i e (p1 - c;) I p1; 

em que p
1 
e o seu prego e c1 o seu custo marginal. 
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Estes resultados sao alcangados assumindo conjecturas a Cornout, em que 
as empresas pressupoem que as variagoes dos seus outputs nao originam 
quaisquer respostas por parte dos rivais. Contudo, e no caso particular dos 
grupos econ6micos, o contacto multimercado traduz-se exactamente na assuric;:ao 
de variac;:oes conjecturais positivas. Ou seja, os grupos tem a percepc;:ao de 
que o seu comportamento tambem influencia aquele que e adoptado pelos 
rivais. 

Este elemento adicional foi incorporado no modelo por Oughton (1992), 
sendo agora o fndice de Lerner referente ao cenario · 2 calculado atraves da 
expressao algebrica: 

L = [1 - c + k (1 -c)] I (1 + 2 c + k) 

em que o coeficiente positivo k introduz o fen6meno descrito das variagoes 
conjecturais. 

Esta expressao permite facilmente concluir que o poder de mercado dos 
grupos e o grau de coordenac;:ao oligopolista variam no mesmo sentido. 
Adicionalmente pode dizer-se que a coordenac;:ao reforc;:a o poder de monop61io 
proporcionado pela diversificac;:ao que envolve produtos substitutes e que pode 
anular os efeitCf,.fompetitivos inerentes a diversificac;:ao atraves de produtos 
complementares:-- · 

Desta forma conclui-se que o conluio tacito incentivado pelo contacto 
multimercado contribui para o aumento do poder de monop61io, o que leva a 
admitir que os sectores mais lucrativos sejam aqueles onde actuam os grupos 
econ6micos. 

1.3- Eficiencia: «agentes estratl~gicos» 

Numa industria, a grande maioria das empresas formula estrategias 
competitivas que diferem em relagao a numerosas variaveis de neg6cio que 
sao alva de uma decisao descentralizada. Tal facto origina que as empresas 
apresentem caracterfsticas econ6micas pr6prias, para alem da dimensao. Esta 
teoria contrapoe a anterior, que considera basicamente a industria como uma 
unidade homogenea, em que o poder de mercado e um activo partilhado por 
todas as empresas, e arialisa o conjunto de variaveis sabre as quais se localizam 
os factores crfticos de sucesso da industria. 

Porter (1979) define o conceito de grupo estrategico aplicado a uma industria 
como um conjunto de empresas de dimensao variada que seguem estrategias 
similares quanta as variaveis chave de decisao, onde se englobam o grau de 
integrac;:ao vertical, o nfvel dos custos fixos, a extensao da linha de produtos, o 
montante e a composic;:ao das despesas em publicidade, o peso das despesas 
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em I&D nas vendas, os mercados geograficamente servidos, a utilizac;:ao ou nao 
de canais pr6prios de distribuic;:ao, etc. Desta forma, estas empresas respondem 
de modo semelhante as perturbac;:6es do meio ambiente envolvente, reconhecem 
fortemente a sua dependencia mutua e sao capazes de antecipar as reacc;:6es 
umas das outras. 

Contudo, tal situac;:ao nao e valida entre os diferentes grupos estrategicos, 
pelo que a sua configurac;:ao constitui uma determinante do nfvel de competic;:ao 
das industrias e da taxa de lucro das empresas. 

Desta forma, esta concepc;:ao alternativa de organizac;:ao industrial reduz o 
domfnio alargado de homogeneidade descrito pelos te6ricos mais estruturalistas 
ao interior de cada grupo (1 1), sem, com isso, desvincular as industrias das suas 
fronteiras iniciais. Ou seja, paralelamente aos graus antag6nicos de inter
dependencia intra e intergrupais, continua a existir um maior reconhecimento 
deste tipo de relac;:ao entre as empresas pertencentes a mesma industria do 
que entre as empresas situadas em industrias diferentes (1 2

). Por outro lado, o 
caracter estrategico que assume a definic;:ao de grupos assegura que a sua 
identificac;:ao nab e necessariamente baseada na detecc;:ao de produtos 
substitutos imperfeitos, mas assente sobre opc;:6es divergentes face as variaveis 
chave mencionadas, que reflectem formas distintas de operar num mesmo 
ambiente competitivo. 

Assim, os produtos fabricados pelos grupos de uma industria apresentam 
um determinado grau de substituibilidade, . residindo as suas diferenc;:as sobre 
factores que afectam as suas condic;:6es de venda, como seja a extensao da 
linha a que pertencem ou sobre factores que nao sao visfveis pelos consu
miqores, como e o grau de integrac;:ao vertical das empresas. 

Se procedermos ao alargamento dos limites do conceito grupo estrategico 
a mais de uma industria, entao ele e perfeitamente aplicado ao caso dos grupos 
econ6micos. Nesta situac;:ao, conclui-se que o contacto multimercado nao e 
sin6nimo de cooperac;:ao entre os agentes. Pelo contrario, as empresas que 
actuam em cada um dos sectores inserem-se numa estrategia global formulada 
ao nfvel do grupo e nao gozam das liberdades suficientes para desencadearem 
de forma descentralizada acc;:6es estrategicas que nao estejam previamente 
contempladas no respectivo plano. 

Oeste ponto de vista, as industrias sao formadas por diversos agentes 
estrategicos que seguem uma racionalidade conjunta e independente uns dos 
outros, mostrando uma menor disponibilidade para fazerem acordos de 

( 11 ) Existe uma coincidencia analitica nas industrias que nao sao segmentadas em grupos 
estrategicos. 

( 12) Porter (1979) define a composit;:ao de uma industria como um grupo de empresas 
concorrentes produtoras de bens com um grau de substituibilidade suficiente para que o 
comportamento de uma empresa afecte directa ou indirectamente as outras. 
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cooperagao sectoriais com outras entidades externas. Ou seja, eles constituem 
um factor de heterogeneizagao e por isso contribuem para aumentar a 
competigao intra e interindustrial; elevando o nfvel de eficiencia econ6mica dos 
resultados dos sectores a margem da capacidade explicativa das variaveis 
estruturais. 

E neste contexte que se justifica a afirmagao de Encaoua e Jacquemin (1982): 

Uma industria composta por grupos, em que cada um tenha diver
sificado as suas actividades para fora dos limites dessa mesma 
industria, devera caracterizar-se por aderir com maier dificuldade a 
acordos tacitos; grupos diferentemente integrados e diversificados, com 
objectives de mercado e estrategias .diferentes, terao maier dificuldade 
em se coordenar (1 3). 

2 - Grupos econ6micos portugueses: analise estatlstica de uma base de 
dados (1 4) 

A constituigao dos grupos que e tomada como referencia respeita ao ano 
de 1995, enquanto os dados, econ6micos disporifveis, tanto consolidados como 
ao nfvel da empresa individual, aos exercfcios de 1991, 1992 e 1993, sendo 
este ultimo o ano mencionado por defeito. 

A caracterizagao dos grupos econ6micos passa, numa primeira etapa, pela 
determinagao das suas actividades base ou principais. Conclui-se que as indus
trias transformadoras concentram a maioria dos grupos (43%), seguindo-se o 
comercio com 16%, as actividades financeiras com 12%, a construgao com 9%, 

os transportes com 7% e as actividades imobiliarias com 6%. Os restantes 
sectores constituem actividades principais so mente de 1% ou 2% dos grupos. 

2.1- Pressupostos da analise 

0 levantamento da estrutura organica dos grupos econ6micos abrange as 
empresas detidas pelas respectivas entidades mae com uma participagao efectiva 
igual ou superior a 20%. Esta percentagem inclui as participag6es directas, ou 
seja, aquelas que derivam da entidade mae, e as indirectas, que sao as 
participag6es das empresas que tem ligag6es financeiras com a entidade mae 

( 13) Citado em Fortunato (1992), p. 51. 
( 14) Fonte de informac;:ao intitulada A. G. E. -Analise de Grupos Econ6micos, comercializada 

pela MOPE em 1995, que engloba 1 00 grupos econ6micos, o que representa 1 000 empresas, 
aproximadamente. Segundo a MOPE, a selecc;:ao dos grupos econ6micos foi ponderada com base 
no criteria da dimensao, no que respeita ao volume global de facturac;:ao, numero de empresas 
abrangidas e representatividade dentro de algum sector econ6mico e com base no criteria da 
imagem, traduzida pela consciencia, tacita ou expressa, de associac;:ao «Umbilical» comum a uma 
empresalholding mae. 
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ou com outras empresas, que por sua vez se ligam a esta, tomando sempre 
como referencia a propor<;ao citada. 

Durante a recolha de informa<;ao foram detectadas na base de dados 
algumas lacunas. Dada a dimensao da amostra definida e a inviabilidade de 
procurar a informa<;ao em falta, assume-se que estas lacunas se distribuem 
uniformemente pelo conjunto dos sectores de actividade e grupos econ6ri1icos. 
Neste contexte, elas sao desprezadas, uma vez que nao influenciam significa
tivamente as conclus6es apuradas. 

Com o objective de uniformizar o metoda de recolha da informa<;ao e evitar 
a compara<;ao entre dados consolidados e agregados referentes a diferentes 
variaveis dos mesmos grupos, optou-se por calcular todos os dados atraves do 
somat6rio dos valores parciais respeitantes as varias empresas. 

2.2- Formas de organiza~rao dos grupos econ6micos 

As estruturas organicas e as estrategias subjacentes de apropria<;ao dos 
grupos econ6micos sao identificadas com base nas liga<;6es financeiras que sao 
estabelecidas entre o conjunto de empresas. 

0 estudo da organiza<;ao financeira dos grupos pode ser dividido segundo 
dois nfveis distintos: a montante e a jusante. A organiza<;ao a montante inclui a 
natureza e as formas de controlo dos accionistas das entidades mae. A orga
niza<;ao a jusante contempla os modos de deten<;ao do capital das empresas 
que sao participadas directa ou indirectamente por estas entidades. 

As entidades mae constituem entao o ce·ntro deste estudo, pelo que se 
procedeu em primeiro Iugar ao seu levantamento. De acordo com a sua propria 
designa<;ao, elas ocupam de uma maneira geral o nfvel organico mais elevado 
dentro das estruturas dos grupos e podem consistir em personalidades individuais 
ou assumir urn contorno jurfdico sob a figura de empresa ou holding- sociedade 
gestora de participa<;6es sociais. 

2.2.1 - Organizar;iio a montante 

A distribui<;ao relativa do capital das entidades mae remete para o controlo 
final dos grupos, estabelecendo rela<;6es de propriedade e de poder entre os 
respectivos accionistas, que configuram os processes jurfdicos conexos as 
tomadas de decisao ao nfvel . global. Se existir uma reparti<;ao de poderes 
desequilibrada, em que um dos accionistas detem a larga maioria do capital da 
empresa, entao ele pode facilmente fazer prevalecer as suas ideias e dominar 
estrategicamente o futuro da organiza<;ao. No entanto, se a reparti<;ao for 
equilibrada, o consenso entre os varios elementos constitui a condi<;ao necessaria 
de aprova<;ao das decisoes em jogo. 
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QUADRO N.Q 1 

Formas de controlo das empresas/holdings miie 

lndtlstrias 
Construvao Comercio Transportes transformadoras 

Formas de controlo 

Ntlmero Ntlmero Ntlmero Ntlmero 
Efectivos Efectivos Efectivos Efectivos de grupos de grupos de grupos de grupos 

Maioritario absolute ........................ 25 52,1 3 13,2 6 57,9 7 100 
Maioritario relative .......................... 2 3,8 0 0 0 0 0 0 
Minoritario absolute ........................ 1 2,7 2 16 4 8,8 0 0 
Minoritario relative .......................... 3 14,8 2 26,7 2 13,0 0 0 
Mutualidade .................................... 2 4,2 1 28,8 0 0 0 0 

Total .................... 33 77,7 8 84,7 12 79,7 7 100 

Nota. - Os efectivos sao expresses em percentagem do valor global dos respectivos sectores. 

Fonte: A. G. E. -Analise de Grupos Econ6micos, MOPE (1995). 

Act. financeiras Act. imobiliarias 

Ntlmero Ntlmero Efectivos 
de grupos Efectivos de grupos 

4 45 2 43,3 
0 0 0 0 
4 20,8 2 9,6 
3 31,8 0 0 
0 0 1 5 

11 97,7 5 57,9 - ---
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Considerou-se que a execuc;ao de um controlo maioritario da entidade mae 
implica a detenc;ao de mais de 50% do seu capital, sendo minoritario na situac;ao 
inversa. Para alem disso, para que o controlo seja absolute tera que existir uma 
disparidade dimensional entre os dois maiores accionistas em pelo menos um 
terc;o. Significa que se a relac;ao entre o segundo e o primeiro ultrapassar o 
valor de 66%, o accionista secundario tem uma influencia efectiva nas decisoes 
estrategicas tomadas, havendo, por isso, um controlo relative por parte do 
accionista principal, independentemente de ser maioritario ou minoritario. Na 
situac;ao de controlo mutuo integram-se as empresas cujos maiores accionistas 
apresentam dimensoes identicas. 0 quadro n.Q 1 resume os resultados obtidos. 

2.2.2- Organizar;iio a jusante e respectivas estrategias financeiras 

As estruturas organicas dos grupos econ6micos contemplam normalmente 
empresas que sao detidas em proporc;oes diferentes. Esta organizac;ao a jusante 
constitui a base de sustentac;ao dos grupos, sendo por isso objecto das suas 
estrategias financeiras. 

QUADRO N.Q2 

Dimensao dos nucleos duros e das esferas de influencia 

Empresas controladas 

Grupos 

Empresas 
nao controladas 

NUmero Efectivos Nlrmero Efectivos 

lndustrias transformadoras ..................................................... . 83,5 87,2 16,5 12,8 
Construc;:ao ............................................................................. . 72,9 76,6 27,1 23,4 
Comercio ................................................................................ . 83,6 73,2 16,4 26,8 
Transportes ............................................................................ . 88,4 85,4 11,6 14,6 
Actividades financeiras .......................................................... . 82,8 94,3 17,2 5,7 
Actividades imobiliarias ................................. , ....................... . 87,3 92,8 12,7 7,2 
Restantes ............................................................................... . 83 5 813 18 627 

Nota.- Os dados do quadro sao expresses em percentagem do valor total do sector calculado para o domfnio de 
empresas cuja forma de controlo e possfvel deterrninar, com excep9ao dos grupos cuja actividade principal se integra 
em sectores que nao sao alvo de uma analise detalhada. 

Fonte: A. G. E. -Analise de Grupos Econ6micos, MOPE (1995). 

As empresas que sao solidamente participadas e controladas constituem 
os nucleos duros dos grupos, enquanto as restantes inserem-se nos seus 
domfnios de influencia mais ou menos parciais. 0 quadro n.Q 2 resume os 
resultados obtidos. 

Com vista a delimitar as estrategias de afectac;ao de capitais e a quantificar 
a sua adopc;ao pelos grupos, recorre-se ao calculo de dais indicadores auxiliares 
(Galliano, 1991). As suas expressoes sao mostradas em rodape do quadro n.Q 3, 
que resume os resultados alcanc;ados. 0 primeiro (CapMin/NT) mede a pene-
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tragao de capitais alheios nos nucleos duros e traduz as intengoes em alcangar 
economias de capital atraves do aproveitamento das relagoes de propriedade. 
0 Grupo lmobiliario COLEP registou o valor mais elevado, com 62,3%, seguido 
pelo EVICAR, situado no comercio, com 53,8%, sendo o valor delimitador fixado 
nos 5%. 0 segundo indicador (CapMinEXT) determina as dimensoes das esferas 
de influencia e os· comportamentos relatives a expansao financeira. 0 Grupo 
Ouintas & Quintas, que tem como actividade principal a industria de cordoaria, 
obteve o valor superior com 94,1%, seguido pelo Grupo Financeiro Montepio 
Geral, com o valor de 54,6%. Ambos os indicadores tem como valor mlni
mo o 0. 

A combinagao dos dois lndicadores permite identificar quatro tipologias de 
estrategias financeiras. A primeira tipologia, definida para CapMin/NT > 5% e 
CapMinEXT > 0, e seguida pela maioria dos grupos localizados nas industrias 
transformadoras, no comercio, nos transportes e nas actividades financeiras, que 
tem a preocupagao de optimizar a mobilizagao de capitais, mostrando abertura 
a capitais externos com vista a explorar potenciais economias nos nucleos duros, . 
sem comprometer o requisite inerente ao controlo das empresas, que e a 
manutengao de uma relagao de propriedade favoravel, e simultaneamente 
expandir as suas influencias atraves da detengao minoritaria de outras empresas. 
Enquadram-se tamb9m nesta tipologia cinco grupos dos restantes sectores, 
contabilizando 3818 efectivos. 

A tipologia com caracterlsticas mais opostas a esta e aquela que e 
representada na coluna mais a direita do quadro, definida para CapMin/NT <= 5% 
e CapMinEXT = 0. Oito grupos industriais, um da construgao, tres do comercio 
e um imobiliario procuram unicamente reforgar a solidez dos nucleos duros ao 
conservarem em seu poder a grande parte do capital das empresas controladas 
e nao exercem qualquer influencia sobre outras empresas em que nao detem 
o seu controlo. E uma estrategia que demonstra grande rigidez financeira. 

As restantes tipologias sao intermedias as duas anteriores, posigao que 
ocupam igualmenfe no respective quadro. Uma demonstra flexibilidade financeira 
na gestao de capitais das empresas controladas, ao registar um CapMin/NT > 5%, 
mas sem intengoes de prolongar essa flexibilidade para fora do domlnio do 
grupo, sendo CapMinEXT = 0. A outra possui caracterlsticas inversas, ou seja, 
sao grupos em que a seguranga do nucleo duro tem um valor inquestionavel, 
mas que, alem disso, tem o objective de alargar as suas esferas de influencia 
e dinamizar as suas estruturas organicas. 
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OUADRO N.2 3 

Tipologias de estrategias financeiras 

CapMin/NT > 5% CapMin/NT,; 5% 

Grupos/tipologia 

CapMinEXT> 0 CapMinEXT = 0 CapMinEXT > 0 CapMinEXT = 0 

lndustrias transformadoras 
20 4 

68 054 6 244 
9 8 

21 042 13 816 

Construc;:ao 4 0 
4126 0 

4 1 
9 258 200 

Comercio 8 3 
74 360 3 330 

2 3 
3 310 2 866 

Transportes 4 0 
7 434 0 

3 0 
1 470 0 

Actividades financeiras 9 1 2 0 
100 290 162 8 034 0 

Actividades imobiliarias 1 1 2 1 
216 404 684 78 

Restantes 5 1 1 0 
3 818 2 030 592 0 

Legenda: 

CapMiniNT = capitais minoritarios no int~rior dos nucleos duros dos grupos. E obtido atraves da seguinte expressao: 
N N 

CapMin/NT = L (100- TXt) EFECT/VOSi I L EFECTJVOSi 
i = 1 i= 1 

em que N e o numero de empresas controladas e TXi a percentagem de deteflc;:ao da empresa i; 
CapMinEXT = capitais minoritarios no exterior dos nucleos duros dos grupos. E obtido atraves da seguinte expressao: 

CapMinEXT = (numero total empresas - numero empresas controladas) I numero total empresas 

Fonte: A. G. E. -Analise de Grupos Econ6micos, MOPE (1995). 
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Ao incorporarem caracterfsticas inversas, as estrategias financeiras pre
conizam de alguma maneira objectives complementares, no sentido em que 
reunem as condi96es para que se estabele9am participa96es cruzadas entre os 
grupos ou, mais concretamente, para que nos seus organigramas figurem 
empresas comuns. Por exemplo, os grupos podem alcan9ar economias de ca
pital nos nucleos duros atraves de outros cuja estrategia seja a amplifica9ao 
das esferas de influencia. Assim, se numerarmos as tipologias da esquerda para 
a direita pela ordem em que estao representadas no quadro, verifica-se que os 
cruzamentos se poderao dar entre os grupos que seguem a primeira estrategia 
e que estes, juntamente com os grupos do terceiro tipo, poderao participar 
empresas controladas por aqueles que se inserem na segunda tipologia. Ou 
seja, aqueles que permanecem de certeza isolados a estes fen6menos sao os 
que se regem por uma ausencia de 16gica financeira correspondente a quarta 
coluna. 

A partida, e- previsfvel uma similaridade entre as estrategias financeiras 
executadas a jusante e as formas de controlo que sao efectuadas sobre as 
empresas mae. Portanto, os grupos que protegem os nucleos duros de capitais 
alheios e nao detem participa96es menores noutras empresas devem estender 
essa seguran9a a entidade mae atraves do seu controlo maioritario absolute. 
Assim como aqueles que demonstram uma maior flexibilidade financeira nao 
optam provavelmente com a mesma frequencia por esta escala de controlo mais 
elevada, apesar de constituir a forma dominante na maioria dos sectores de 
actividade, conforme foi mostrado no quadro n.Q 1. 

De facto, observa-se que a tipologia 4 contem uma maior percentagem de 
grupos cujo controlo da empresa mae e maioritario absolute, com o valor de 
61 ,5%, enquanto apenas 49% dos grupos do primeiro tipo optam por esta forma 
de controlo. Em termos mais globais, o controlo absolute concentra 62,7% e 
76,9% dos grupos da primeira e quarta tipologias, respectivamente. 

2.3 - Determinantes estrategicas da rendibilidade 

Ao Iongo deste ponto procura-se identificar as estrategias que tem um poder 
explicative relevante sabre as performances dos grupos econ6micos. Esta 
abordagem relega para segundo plano a influencia previsfvel das multiplas 

I 

estruturas dos mercados de implanta9ao que formam o perfil da actividade dos 
grupos, pelo que considera de forma implfcita que sao as estrategias que 
sobredeterminam os seus nfveis de rendibilidade. Ou seja, este trabalho adopta 
os princfpios defendidos pela teoria dos grupos estrategicos e nao se enquadra 
na visao mais estruturalista que procura averiguar as performances com base 
nas caracterfsticas estruturais das industrias, como a concentra9ao horizontal e 
as barreiras a entrada, 
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E, no entanto, princfpio assente na economia industrial que as estrategias . 
que sao executadas pelos agentes, mais especificamente- pelos grupos, mantem 
relag6es de interdependencia com as suas performances e com as estruturas 
dos mercados. Par outro lado, nao existe uma dissociagao possfvel- entre as 
perfor'!'ances dos grupos e das industrias onde estao implantados. Significa que, 
em termos gerais, a variagao dos Iueras lfquidos destes agentes se repercute 
igualmente nas respectivas industrias, provocando uma alteragao das suas 
estruturas que se reflecte numa variagao harmoniosa do poder de mercado e 
correspondents grau de eficiencia econ6mica; 

No plano empfrico, as hip6teses formuladas sao testadas atraves de 
modelos de regressao linear multipla do seguinte tipo: R~ :;:: F(Ej ,U) e RAj = 

= F(Ej, U), em que RV e RA representam os vectores das rendibilidades medias 
das vendas e do activo entre 1991-1993, respectivamente, e E a matriz das 
variaveis estrategicas relativas aos 1 00 grupos econ6micos que com poem a 
amostra. U corresponds a uma variavel aleat6ria residual. 

No conjunto de variaveis incorporadas nos modelos destaca-se em primeiro 
Iugar o grau de diversificagao, medido atraves do fndice de Berry. Este fndice 
reflecte o numero de mercados explorados e a respectiva repartigao da 
capacidade em termos do numero de efectivos. 0 seu calculo respeita um nf~el 
de desagregagao da CAE de cinco dfgitos e pondera as quotas das actividades 
ao quadrado, dando, par isso, uma maior relevancia as actividade-s principais 
dos grupos relativamente as secundarias. Assim,- este fndice assume um valor 
nulo no caso de empresas individuais presentes numa unica industria e tende 
para 1 no caso dos grupos que apresentam organigramas complexes compostos 
par empresas de dimens6es semelhantes distribufdas ·par sectores distintos, 
obrigando a que a sua actividade principal seja definida a um rtfvel superior da 
hierarquia da CAE. 

As hip6teses que lhes estao atribufdas assumem um caracter condicional 
em fungao das ligag6es estrategicas que os .produtos envolvidos apresentam, 
do aumento potencial da eficiencia e da adopgao de comportamentos coope
ratives sabre a forma de acordos de conluio tacito que sao viabilizados pelas 
estrategias de diversificagao que resultam em contacto multimercado. 

0 que e alva de contestagao e_ o incentive a cooperagao que esta implfcito 
no contacto multimercado. A questao que se coloca e exactamente saber se o 
contacto multimercado e ou nao um elemento motivador de comportamentos -
cooperatives. Se a resposta for afirmativa, entao pode concluir-se que os grupos 
econ6micos inflacionam os Iueras das industrias onde interactuam. Caso 
contrario, a sua presenga e um indicador da_ sua eficiencia econ6mica. 

Para alem da diversificagao e do contacto multimercado, e considerado um 
conjunto de variaveis adicionais que caracterizam as estrategias_ dos grupos, 
segundo as vertentes de mercado, origem do capital e financiamento. 
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Os valores medias dos volumes de neg6cios e de emprego traduzem as 
posig6es que os grupos ocupam dentro dos mercados, com realce especial para 
as suas actividades principais, enquanto o valor media do activo lfquido permite 
interpretar as suas dimens6es patrimoniais no perfodo decorrente entre 1991 e 
1993. Como variaveis dimensionais, sao potencialmente indicativas do nfvel de 
especializagao funcional dos recursos humanos e dos activos fixos explorados, 
bem como do aproveitamento de economias de escala. Estas, a par dos mon
tantes elevados de compras e vendas, provocam uma elevagao das barreiras a 
mobilidade que se reflecte num maior poder de negociagao junto dos 
fornecedores e clientes, de acordo com a teoria dos grupos estrategicos. Assim, 
admite-se uma influencia positiva destas variaveis sabre a rendibilidade dos 
grupos. 

Face ao exposto, preve-se um efeito semelhante por parte das evolug6es 
temporais do volume de neg6cios e do activo lfquido, conforme e confirmado 
por Guerra (1995). 

A orientagao das vendas para mercados externos reflecte-se positivamente 
sabre os resultados lfquidos dos grupos, sempre que estes mercados funcionam 
em contraciclo relativamente ao mercado nacional (1 5). Nestas circunstancias, 
os potenciais ciclos de actividade econ6mica internes recessives sao 
compensados pelo volume de exportag6es, e vice-versa, o que provoca uma 
diminuigao do risco. Quanta ao nfvel de rendibilidade, os estudos empfricos 
recentes ou sao inconclusivos (Guerra e Santos, 1994) ou identificam um efeito 
negative por parte desta variavel (Guerra, 1995). Este ultimo estudo detecta 
igualmente uma maior variagao da taxa de Iuera das empresas exportadoras, 
contrariamente a hip6tese inicial. A este respeito, Santos (1989) preconiza que 
as empresas exportadoras discriminam os pregos a favor dos mercados 
internacionais (1 6). 

No que respeita a origem do capital, inclui-se no modelo uma variavel que 
referencia os grupos cuja natureza de controlo accionista e estrangeira. Esta 
caracterfstica indicia a presenc;a de vantagens competitivas, que derivam da 
internalizagao de tecnicas de gestao e de marketing mais modernas, do domfnio 
de tecnologias de produto e de processo mais sofisticadas, do acesso privilegiado 
ao mercado de capitais e da detengao de competencias de gestao pr6prias que 
nao estao disponfveis no mercado de trabalho. A exploragao adequada destas 
vantagens origina capaC::idades a,dicionais para diferenciar produtos e reduzir 
custos de produgao, que tem .·normal mente um impacte positive sabre a 

( 15) "A evolw;;ao macroecon6mica registada, desde 1986, em Portugal e na Comunidade 
sugere um deslasamento e uma maior amplitude dos ciclos de actividade econ6mica: as economias 
mais debeis, como a portuguesa, teriam, neste quadro, tendencia para 'virar' com atraso e para 
'andar mais depressa' (seja na lase ascendente, seja na lase descendente do ciclo.)» Mateus, 
Brito e Martins (1995), p. 151. 

(' 6 ) Citado em Guerra e Santos (1994), p. 122. 
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rendibilidade suficiente para compensar eventuais fraquezas associadas ao 
estatuto de estrangeiro em relagao aos concorrentes ·nacionais. Esta razao 
constitui o fundamento do investimento directo estrangeiro. 

Outro factor testado e a localizagao no estrangeiro. Par um ·lado, ele 
proporciona uma diversificagao espacial da actividade dos grupos que reflecte 
numa maior estabilidade de Iueras; par outro, significa a detengao de vantagens 
especfficas nos mercados externos em taco, cuja origem assenta nos factores 
apontados anteriormente. 

Quanta as variaveis que se inserem na vertente financeira, o grau de 
endividamento bancario media permite perspectivar a· parcela de encargos 
financeiros consolidados que sao suportados pelos resultados de exploragao. 
Estes compromissos financeiros sao uma fonte de pressao profissional para os 
gestores, cuja intensidade depende dos montantes e prazos de pagamento 
envolvidos, assim como constituem um factor que discrimina negativamente as 
empresas na segmentagao realizad<;~. pelas instituig6es de credito .. Oeste ponto 
de vista, o desenvolvimento de actividades financeiras secundarias e um 
indicador de acesso mais facilitado ao mercado de capitais que se traduz pela 
contracgao de servigos de dfvida privilegiados par parte das restantes empresas 
situadas nos sectores onde os grupos assumem maior protagonismo, 
minimizando o efeito descrito. 0 posicionamento no sector financeiro pode 
constituir a chave para a movimentagao interna de fundos co~ vista ao 
cumprimento de objectives estrategicos globais relacionados com a optimizagao 
de afectagao de recursos. Assim, a correlagao negativa prevista ·entre o grau 
de endividamento bancario media e a rendibilid~de pode ser compensada pela 
ligagao ao sector financeiro. 

2.3.1 --lndicador de contacto multimercado 

0 contacto multimercado foi identificado com base na construgao de uma 
matriz bidimensional constitulda pelas actividades econ6rnicas e par todos os 
grupos analisados, de forma a esquematitar as i_ndustrias partilhadas (1 7). 0 
calculo deste indicador obedece a uma 16gica de contacto entre cada par de 
grupos, sendo o valor final obtido .pelo somat6rio dos contactos parcjais que 
um determinado grupo estabelece com os restantes 99. 

0 contacto parcial reflecte o numero de vezes em que dais grupos 
particulares concorrem pelo alcance dos seus objectives em mais de um 

( 17) Com vista a eliminar potenciais erros provocados pela desfasagem temporal ja referida 
entre a constituigao dos grupos e os seus dados econ6micos que sao tornados em referencia, 
presidiram ao calculo do indicador somente as actividades que estao afectas a ~m numero total 
de efectivos superior a 0 no ano de 1993. 
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mercado. Se a competigao se restringe a um unico mercado, entao os grupos 
estabelecem entre si um contacto simples ou uma relac;ao de adversidade 
tradicional como aquela que se verifica entre as empresas especializadas de 
uma industria, sendo por isso nulo o valor parcial do indicador. Por outro lado, 
o seu limite maximo e igual ao numero de actividades desenvolvidas pelo grupo 
menos diversificado subtrafdo de uma unidade, e verifica-se sempre que estas 
sao totalmente partilhadas. 0 quadro n.9 4 ilustra os valores medias do indicador 
em termos dos grandes sectores de actividade. 

QUADRO N.Q4 

Contacto multimercado estabelecido pelos grupos 

Contacto 
Grupos multimercado 

m€dio 

lndustrias transformadoras ............................................................................................ 4,4 
Construc;:ao ..................................................................... :............................................... 6,7 
Comercio ........................................................................................................................ 16,7 
Transportes .................................................................................................................... 4,7 
Actividades financeiras ..... ............. .......... ... ............................................... ............. .. ..... 54,3 
Actividades imobiliarias ................................................................................................. 5,7 
Restantes ....................................................................................................................... 3,4 
Total da amostra ........................................................................................................... 12,6 

Fonte: A.G.E. -Analise de Grupos Econ6micos, MOPE (1995). 

0 indicador de contacto multimercado apresenta uma fraca correlagao com 
o grau de diversificac;ao apurado atraves do fndice de Berry, cifrando-se o 
respective coeficiente em 0,048. No entanto, esta correlagao sobe substan
cialmente para 0,769 quando se considera como medida de diversificac;ao o 
numero de actividades econ6micas (a cinco dfgitos da CAE) desenvolvidas pelos 
grupos em 1993. 

2.3.2- Resultados 

A performance ou a eficacia econ6mica dos grupos e aferida atraves de 
indicadores de rendibilidade em relagao as vendas e ao activo lfquido. 0 primeiro 
mede a remunerac;ao dos factores totais utilizados para produzir e vender, 
enquanto a rendibilidade do activo lfquido apresenta um ambito mais global, ja 
que mede a remunerac;ao do investimento acumulado lfquido. 

Os quadros n.os A.1 e A2, em anexo; ilustram os resultados dos testes 
empfricos, sendo as matrizes das correlag6es das variaveis independentes 
apresentadas no quadro n.9 A.4. ~o que respeita a qualidade dos ajustamentos 
efectuados, verifica-se que as variaveis ex6genas de natureza estrategica 
englobadas nos modelos tem um poder explicatiyo mais relevante sabre a 
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rendibilidade das vendas do que sobre a rendibilidade do activo, uma vez que 
os coeficientes de determinagao (R2 e R2 corrigido) assumem valores superiores. 
Adicionalmente, constata-se que as estrategias determinantes destes dois 
indicadores diferem em relagao a algumas variaveis. 

A diversificagao da actividade apurada por meio do fndice de Berry 
apresenta uma influencia positiva sobre a rendibilidade dos grupos, mas apenas 
assume significado estatfstico relativamente ao activo observado para a totalidade 
da amostra (equag6es v e VI). A elevagao da taxa de lucro que decorre dos 
ganhos de eficiencia resultantes da geragao de economias de gama que 
estimulam as decis6es de concentragao de recursos e mais not6ria para os 
investimentos realizados pelos grupos financeiros. lsto podera significar 
igualmente que pelo menos uma parte dos grupos localizados nos outros 
sectores · nao apresenta uma organizagao suficientemente adaptada a mobilidade 
interna de recursos em direcgao as actividades mais lucrativas e ao aprovei
tamento de sinergias ou nao segue estrategias de investimento orientadas no 
sentido da exploragao total dos actives e das capacidades. 

De resto, a eficiencia surge como o unico argumento ligado a diversificagao 
com capacidade explicativa da rendibilidade dos grupos. 0 contacto multimercado 
que e propiciado pelas estrategias de diversificagao com enfoque nas mesmas 
actividades nao se revela um factor determinants na amostra analisada, ja que 
os respectivos parametres estimados sao pouco significativos nos modelos 
ensaiados. Desta forma, os resultados nao indiciam o estere6tipo de 
comportamento lesivo da concorrencia, onde se enquadram as praticas 
predat6rias e a elevagao de barreiras a entrada, que e atribufdo aos grupos 
por forga do reconhecimento da sua dependencia mutua, de acordo com os 
princfpios defendidos pelos te6ricos mais estruturalistas. Pelo contrario, apontam 
no sentido do reforge do conceito de unidade estrategica e da competi<;:ao inter
grupal, segundo as expectativas te6ricas predominantemente estrategicas. 
Contudo, dado que e possfvel construir indicadores alternatives de contacto 
multimercado, talvez a contempla<;:ao das dimens6es estruturais das industrias 
em que este se verifica (medida de estrutura de mercado cruzada), segundo a 
aboroagem mais convencional, permita· atribuir a esta variavel uma maior 
importancia explicativa na rendibilidade dos grupos. 

Por outro lado, verifica-se que os grupos lfderes de mercado e com maiores 
dimens6es nao alcan<;:am necessariamente Iueras consonantes com essas 
posi<;:6es. De facto, . o volume de neg6cios, o activo lfquido e o numero de 
empregados sao variaveis que nao explicam a rendibilidade, o que confirma 
que a dimensao em termos abstractos nao promove a competitividade dos 
grupos (1 8). 0 mesmo nao se pode dizer em relagao a variagao dos valores 

(' 8 ) Sobre os principais eixos de promogao da competitividade, v. Mateus, Brito e Martins 
(1995), p. 193. 
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destas variaveis. Assim, no perfodo entre 1991 e 1993, os grupos que conquis
taram maiores quotas de mercado foram os que atingiram margens pre9o-custo 
mais dilatadas, enquanto aqueles que cresceram mais acentuadamente foram 
os que obtiveram maiores remunera96es dos seus investimentos. Este resultado 
evidencia que a adop9ao de posturas pr6-activas face ao ambiente que 
contrariem as situa96es adversas impostas pela propria conjuntura econ6mica._ 
se reflecte positivamente sabre os Iueras, o que destaca o crescimento organiza
cional como um dos principais objectives do processo de gestao estrategica. 

0 nfvel media de emprestimos bancarios contratados pelos grupos e outra 
variavel que nao se repercute directamente sabre a sua rendibilidade. Este facto 
pode reflectir capacidades elevadas de negociavao junto das institui96es 
bancarias que permitam usufruir de boas condi96es de acesso a capitais alheios 
atraves desta modalidade de financiamento, respeitando a expressao da alavanca 
financeira. No entanto, e contrariamente as hip6teses formuladas, constata-se 
que os grupos nao financeiros que desenvolvem de forma secundaria esta 
actividade acarretam custos dos factores mais elevados do que aqueles que 
nao desenvolvem tal actividade. Conclui-se assim que, apesar dos potenciais 
ganhos fiscais e facilidade de acesso ao mercado de capitais, nao e com
pensador internalizar a actividade financeira com um caracter secundario. 

Complementarmente, verifica-se que os grupos que internacionalizam a sua 
actividade, seja atraves da orienta9ao de uma parte das suas vendas para os 
mercados externos ou da implanta9ao de empresas no estrangeiro com 
actividades comerciais e ou produtivas, nao apresentam nfveis de rendibilidade 
diferentes daqueles que se restringem ao mercado nacional por esse motivo. 
Ou seja, as vantagens competitivas que presidem ao processo de interna
cionalizavao e as potenciais consequencias positivas decorrentes do funcio
namento em contraciclo dos mercados externos relativamente ao interno nao 
sao detectadas na performance evidenciada pelos grupos. 

Pelo contrario, identifica-se mesmo uma correlavao significativa de sinal 
negative entre a origem do capital social e a rendibilidade, demonstrando que 
os investimentos realizados pelos grupos controlados por capitais estrangeiros 
reflectem-se em menor medida sabre as principais determinantes da sua 
competitividade do que aqueles efectuados pelos grupos controlados por capitais 
nacionais. Este resultado contraria as hip6teses expostas em conformidade com 
as teorias do investimento directo estrangeiro, ja que denuncia desvantagens 
competitivas por parte dos grupos estrangeiros que actuam no nosso pafs. 

3 - Conclusoes 

A maioria dos grupos econom1cos portugueses exerce uma actividade 
centrada nas industrias transformadoras, mas a comparavao das suas quotas e 
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dimensoes relativas permite perspectivar que estabelecem urna maior rivalidade 
nos sectores financeiro, da construc;ao e do comercio. 

A estrutura · organica mais divulgada entre os grupos confere um controlo 
maioritario absolute sabre a empresa mae e e composta ·par nucleos duros 
representatives de mais de 70% do numero total de efectivos. Estas estruturas 
estao subjacentes a estrategias de afectac;ao de capitais que, no caso dos grupos 
localizados nas industrias transformadoras, comercio, transportes, actividades 
financeiras e nos outros sectores nao detalhados, demonstram genericamente 
uma grande flexibilidade financeira, ja que se caracterizam pela abertura aos 
capitais externos e pela expansao das esferas de influencia. A maioria dos 
grupos imobiliarios e da construc;ao adopta estrategias mais solidificadoras dos 
nucleos duros, embora tambem vocacionadas para a expansao financeira. 

Observa-se que existe um relacionamento entre as formas de controlo da 
empresa mae e as estrategias financeiras executadas a jusante. A maior 
percentagem de grupos que se rege por uma ausencia de 16gica financeira 
apresenta controlos maioritarios absolutes ou somente absolutes sabre as 
respectivas empresas maes, o que confirma que a seguranc;a quanta ao modo 
de apropriac;ao da empresa mae e muitas vezes prolongada as restantes 
empresas do grupo. 

Os testes empfricos revelam que os balanc;os econ6micos da actividade 
dos grupos sao determinados pelo grau de diversificac;ao, pelas taxas de 
crescimento do volume de neg6cios e do activo lfquido, pela natureza de controlo 
accionista estrangeiro e pelo desenvolvimento de actividades financeiras 
secundarias. Resumidamente, os grupos devem formular estrategias que 
privilegiem a diversificac;ao, excluindo actividades financeiras com o prop6sito 
fundamental de obtenc;ao de ganhos fiscais e de privilegios no acesso ao 
me rca do de capita is, o crescimento organizacional em· termos de mercado e 
dimensao patrimonial e uma dinamica de investimento permanents em tecnicas 
de gestao e tecnologias com o mais elevado grau de actualizac;ao e sofisticac;ao 
que continuem a possibilitar a penalizac;ao dos grupos estrangeiros, por motivos 
ligados a sua menor familiaridade com o mercado nacional, contrariamente aos 
resu.ltados mais divulgados sabre a performance das empresas individuais 
portuguesas. 

Quanta as expectativas te6ricas de fundo que se centram em redor do 
impacte sectorial causado pelos grupos e, numa perspectiva mais ampla, as 
suas consequencias .sociais, os dados apontam que a eficiencia constitui a unica 
fonte de poder de mercado, rejeitando as hip6teses associadas a apropriac;ao 
do excedente do consumidor por via do conluio. De acordo com os te6ricos 
que desenvolvem o conceito de grupos estrategicos, o contacto multimercado 
que e partilhado pelos grupos nao conduz ao reconhecimento da dependencia 
mutua, uma vez que seguem estrategias aut6nomas e divergentes em relac;ao 
a um conjunto de variaveis chave de decisao, pautando-se a sua actividade 
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pela competigao, de forma marginal a versao estruturalista das relagoes cau
sais entre estruturas, estrat~gias e performances. 

Nesta perspectiva e na epoca particular em que nos encontramos de 
integragao num quadro crescentemente concorrencial provocado pelas tendencias 
de globalizagao dos mercados, os grupos podem desempenhar um papel im
portante na promogao sustentada da competitividade da economia nacional, 
principalmente no que respeita a sua vertente intangfvel ou dinamica assente 
na capacidade de rapida adaptagao as exigencias da procura por meio da 
qualidade e flexibilidade de produgao e, por isso, serem socialmente benefices. 
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Anexo 
QUADRO N.Q A.1 

Determin~ntes da rendibilidade das vendas dos grupos 

Grupos 
Todos Nao financeiros 

Equa9ao 

Cte ........................................................... . 

0/V ........................................................... . 

CMM ....................... : ................. : .............. . 

VN .......................... : ................................. . 

TxVN ........................................................ . 

AL ............................................................. · 

TxAL ......... : .............................................. . 

EMP ......................................................... . 

END ...................... : .................................. . 

VME .............................. ·-························· 

cs ............................................................ . 

EE ............................................................ . 

FIN ........................................................... . 

-0,020 
(- 0,11) 

0,131 
.(0,44) 

-0,002 
(- 0,48) 

1,7E-10 
(0,17) 

0,007 
(a) (3,39) 

0,003 
(b) (2,15) 

S,OE-6 
(0,14) 

- 4,8E-10 
(- 0,62) 

-0,175 
( -1,04) 

-0,046 
(-_0,21) 

-0,103 
(-0,66) 

F{2 .. :........................................................... 0,29 
Ff2 corrigida . .. .. . ..... ..... ... ... .... ....... .. .. ......... 0,21 
ow ..................................................... ~ ...... · 2,36 
F............................................................... 3,57 
Numero de observac;:oes- .................... ,.... 100 

Notas 

-0,023 
( -0,12) 

0,163 
(0,55) 

0,003 
~- 0,64) 

0,007 
(a) (3,34) 

- 1 ,3E-11 
. (- 0,10) 

0,003 
(b) (2,25) 

-4,3E-6 
( -0,14) 

-0,155 
(-0,93) 

-0,047 
( -0,21) 

- o,fo3 
( -0,66)" 

0,28 
0,21 
2,37 
3,94 
100 

Ul IV 

0,139 
(0,65) 

0,187 
(0,59) 

0,007 
(0,85) 

-4,1E-10 
(- 0,32) 

0,010 
(a) (4,34) 

0,002 
(1 ,47) 

-3,0E-6 
( -0,07) 

4,4E-10 
(0,34) 

-0,282 
( -1 ,51) 

-0,077 
(- 0,34) 

-0,149 
( -0,88) 

-0,565 
(a) (- 2,54) 

0,38 
0,29 
2,45 
4,17 
88 

0,140 
(0,66) 

0,183 
(0,58) 

0,007 
(0,83) 

- 4,7E-10 
(-0,36) 

0,010 
(a) (4,32) 

2,3E-10 
(0,47) 

0,002 
(1 ,48) 

- 6,6E-6 
(- 0,15) 

-0,281 
( -1,52) 

-0,077 
(0,34) 

-0,145 
( -0,86) 

-0,565 
(a) ( -2,55) 

0,38 
0,29 
2,45 
4,19 
88 

0 anexo n.Q A.3 contem a descric;:ao das variaveis utilizadas nos modelos. 
Variavel end6gena = RV. _ _ 
Entre parentesis sao apresentados os valores da estatfstica t. Os valores referenciados com·as 

letras (a), (b) e (c) sao significativos com os graus de confianc;:a 1%, 5% e 10%, respectivamente. 
Metoda de estimac;:ao: mfnimos quadrados. 
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QUADRO N.Q A.2 

Determinantes da rendibilidade do activo dos grupos 

Grupos 
Todos N8.o financeiros 

Cte ...... : .................................................... . 

0/V ........................................................... . 

CMM ........................................................ . 

VN .... : ....................................................... . 

TxVN ........................................................ . 

AL ............................................................ . 

TxAL ........................................................ . 

EMP ........................................................ .. 

END ......................................................... . 

VME ......................................................... . 

v 

- 0,019 
( -0,38} 

0,128 
(c) (1,64) 

-0,001 
(- 0,43-). 

2,9E-11 
(0,11) 

7,6E-5 
(0,15) 

0,001 
(c) (1 ,90) 

1;3E-6 
(0,14) 

- 3,0E-11 
( -0,15) 

-0,061 
( -1,37) 

-0,112 
cs............................................................. (b) ( -1 ,94) 

EE ............ : ............................................... . 

·FIN ........................................................... . 

Ff2 .......................... : .................................. . 

Ff2 corrigida ........ : ................................... .. 
ow ........................................................... . 
F .............................................................. . 
Numero de obser:vac;:oes ........................ . 

0,010 
(0,24) 

0,14 
0,05 
2,06 
1,51 
100 

Not as 

VI 

-0,019 
( -0,39} 

0,131 
(c) (1,70) 

-0,001 
( -0,51) 

5,4E-5 
(0,11) 

5,1 E-12 
(0,14) 

0,001 
(b) (1,95) 

4,6E-7 
(0,06) 

-0,058 
( -1,34) 

-0,112 
(b) ( -1,97) 

0,010 
(0,25) 

0,14 
0,06 
2,06 
1,69 
100 

VII 

-0,017 
(-0,28) 

0,137 
(1 ,55) 

-0,001 
(- 0,47) 

4,5E-12 
(0,01) 

1,1E-4 
(0,17) 

0,001 
(c) (1,72) 

2,3E-6 
(0,19) 

- 6,9E-11 
(.:... 0,19) 

-0,067 
(-1,29) 

-0,114 
(c) ( -1,79) 

0,014 
(0,29) 

-0,001 
(- 0,02) 

0,15 
0,03 

. 2,16 
1,21 
88 

0 anexo n.Q A.3 contem a descric;:ao das variaveis utilizadas nos modelos. 
Variavel end6gena = RA. 

VIII 

-0,017 
(- 0,29) 

0,137 
(1 ,55) 

-0,001 
(- 0,43) 

- 3,4E-11 
(- 0,09) 

1,1E-4 
(0,17) 

1,3E-11 
(0,10) 

0,001 
(c) (1,73) 

3,1E-7 
(0,03) 

-0,064 
( -1,25) 

-0,112 
(c) (-1,76) 

0,015 
(0,32) 

2,8E-4 
(0,005) 

0,15 
0,03 
2,17 
1,21 
88 

Entre par€mtesis sao apresentados os valores da estatfstica t. · Os valores referenciados com as. 
letras (a), (b) e (c) sao significativos com os graus de confianc;:a 1%, 5% e 10%, respectivamerite. 

Metoda de estimac;:ao: mfnimos quadrados. 
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ANEXO N.Q A.3 

Descrigao das variaveis 

DIV- Grau de diversificagao do grupo: fndice de Berry (1993): 

N 

DIV = 1 - LSi 2 

em que N e o numero de actividades econ6micas exercidas pelo grupo e 
Si a quota da actividade i, dada pelo coeficiente entre o numero de efectivos 
utilizados na actividade e 6 numero-total de efectivos do grupo. 

CMM- indicador de contacto multimercado do grupo (1993). As regras que 
presidem ao seu calculo sao descritas no n.Q 2.3.1. 

EMP- emprego media entre 1991 e 1993. 
VN- volume de neg6cios media entre 1991 e 1993. 
TxVN- taxa de crescimento do volume de neg6cios entre 1991 e 1993. 
AL- activo lfquido media entre 1991 e 1993. 
TxAL- taxa de crescimento do activo lfquido entre 1991 e 1993. 
VME- orientagao das vendas para os mercados externos. Trata-se de uma 

variavel artificial que e calculada com base no valor das exportagoes 
registadas para o ano de 1993. VME = 1 se o grupo exporta; VME = 0 se 
o grupo s6 vende no mercado nacional. 

CS- origem do capital social. Trata-se de uma varia vel artificial que identifica 
os grupos que sao controlados por capitais estrangeiros. CS = 1 se a 
natureza de controlo accionista e estrangeira; CS = 0 se a natureza de 
controlo accionista e familiar, publica, institucional e nucleo duro ou adminis
tragao. 

EE- detengao de empresas estrangeiras. E uma variavel artificial que referencia 
os grupos que contemplam nos seus organigramas empresas estrangeiras. 
EE = 1 se existe uma dispersao internacional das empresas; EE = 0 se 
todas as empresas sao portuguesas. 

END- endividamento bancario media entre 1991 e 1993. 
FIN- desenvolvimento de actividades financeiras secundarias (1993). E uma 

variavel artificial que permite averiguar os grupos com actividades principais 
nao financeiras, mas que detem empresas que actuam neste sector. FIN= 
1 se o grupo actua no sector financeiro; FIN = 0 se as actividades 
secundarias do grupo nao abrangem o sector financeiro. 

Variaveis dependentes: 

RV- rendibilidade media das vendas: resultados lfquidos sabre o volume de 
neg6cios entre 1991 e 1993 .. 

RA- rendibilidade media do activo: resultados lfquidos sabre o activo lfquido 
entre 1991 e 1993. 

Fonte estatfstica: A. G. E.- Analise de Grupos Econ6micos, MOPE (1995). 
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Co) 
.j::lo 
CJ1 

DIV ...................................... 

CMM .................................... 

VN ....................................... 

TxVN ................................... 

AL ........................................ 

TxAL .................................... 

END .......................... : .......... 

EMP ..................................... 

VME ..................................... 

cs ....................................... 

EE ........................................ 

DIV 

1 

-0,257 

0,044 

0,051 

0,014 

-0,022 

0,093 

0,015 

-0,165 

-0,040 

-0,003 

CMM 

1 

-0,114 

-0,120 

-0,251 

-0,053 

0,045 

0,047 

0,094 

0,117 

-0,147 

QUADRO N.Q A.4 

Matriz das correlagoes das variaveis independentes 

QUADRO N.' A.4.1 

Equat;:oes , e " 

VN TxVN AL TxAL END. 

1 

0,055 1 

-0,564 0,068 1 

-0,077 -0,434 0,036 1 

0,017 -0,207 -0,662 0,082 1 

-0,396 0,035 0,176 0,019 -0,309 

-0,114 0,173 0,076 -0,041 0,097 

-0,134 0,049 0,052 0,085 -0,009 

-0,042 0,090 0,060 0,010 -0,034 

EMP VME 

1 

-0,234 1 

0,060 -0,054 

-0,148 -0,192 

cs EE 

1 

0,281 1 

[;;! 

~ 
~ 

i 
~ 
~ 
<: 
"o 

-"' 
;;;: 
JJ ,., 
0 

~ 
<o 



(,.) 
.1:> 
0) 

0/V ..................... 

CMM .................. 

VN ...................... 

TxVN .................. 

AL ...................... 

TxAL .................. 

END ................... 

EMP ................... 

VME ................... 

cs ...................... 

EE ...................... 

FIN ..................... 

D/V 

1 

-0,157 

0,061 

0,044 

-0,111 

0,027 

0,111 

0,079 

-0,128 

-0,046 

-0,029 

-0,093 

CMM 

1 

-0,151 

0,102 

-0,383 

-0,162 

0,418 

-0,099 

0,117 

0,150 

-0,153 

-0,396 

VN TxVN 

1 

-0,003 1 

0,025 -0,106 

-0,037 -0,469 

-0,125 0,102 

-0,277 -0,008 

-0,119 0,093 

-0,165 0,054 

-0,058 0,064 

-0,034 -0,232 

QUADRO N.' A.4.2 

Equa-roes m e 1v 

AL TxAL END 

1 

0,023 1 

-0,963 -0,013 1 

-0,119 0,040 -0,036 

-0,135 0,012 0,180 

-0,126 0,074 0,160 

0,063 0,015 -0,027 

-0,093 0,123 0,119 

EMP VME cs 

1 

-0,208 1 

-0,025 0,008 1 

-0,227 -0,176 0,295 

-0,114 0,170 0,105 

EE FIN 

1 

0,187 1 

~ 
~ 

~ 

j 
~ 
~ 
-" 
" • 0 

5" 

~ 
ll 

~· 

~ 



w 
~ 
...... 

0/V ...................................... 

CMM .................................... 

VN ....................................... 

TxVN ................................... 

AL ........................................ 

TxAL .................................... 

END ..................................... 

EMP ..................................... 

VME ..................................... 

cs ....................................... 

EE ........................................ 

0/V 

1 

-0,257 

0,044 

0,051 

0,014 

-0,022 

0,093 

0,015 

-0,165 

-0,040 

-0,003 

CMM 

1 

-0,114 

-0,120 

-0,251 

-0,053 

0,045 

0,047 

0;094 

0,117 

-0,147 

QUADRO N.' A.4.3 

Equa~tOes v e v1 

VN TxVN AL 

1 

0,055 1 

-0,564 0,068 1 

-0,077 -0,434 0,036 

0,017 -0,207 -0,662 

-0,396 0,035 0,176 

-0,114 0,173 0,076 

-0,134 0,049 0,052 

-0,042 0,090 0,060 

TxAL END EMP 

1 

0,082 1 

0,019 -0,309 1 

-0,041 0,097 -0,234 

0,085 -0,009 0,060 

0,010 -0,034 -0,148 

VME cs 

1 

-0,054 1 

-0,192 0,281 

EE 

1 

[I 

~ 
fii 

§ 
j 
~ 
~~ 
:<;, 
~ 

~ 
~ 
0 

~ 



(.,) 
.j:o 
Q) 

0/V ..................... 

CMM .................. 

VN ...................... 

TxVN .................. 

AL ...................... 

TxAL .................. 

END ................... 

EMP ................... 

VME ................... 

CS ...................... 

EE ...................... 

FIN ..................... 

0/V 

1 

-0,157 

0,061 

0,044 

- 0,1 1 1 

0,027 

0,111 

0,079 

-0,128 

-0,046 

-0,029 

-0,093 

CMM VN TxVN 

1 

-0,151 1 

0,102 -0,004 1 

-0,383 0,025 -0,106 

-0,162 -0,038 -0,469 

0,418 -0,126 0,102 

-0,099 -0,277 -0,008 

0,117 -0,119 0,093 

0,150 -0,165 0,054 

-0,153 -0,058 0,064 

-0,396 -0,034 -0,232 
--

QUADRO N• A.4.4 

Equay6es vn e vm 

AL TxAL END 

1 

0,023 1 

-0,963 -0,013 1 

-0,119 0,040 -0,036 

-0,135 0,012 0,180 

-0,126 0,074 0,160 

0,063 O,Q15 -0,027 

-0,093 0,123 0,119 
--

EMP VME cs 

1 

-0,208 1 

-0,025 0,008 1 

-0,227 -0,176 0,295 

- 0,114 0,170 0,105 

EE FIN 

1 

0,187 1 

I 
~ 

I 
~ 
F 
~ 
5-" 

~ 
" 15' 

~ 


