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lntrodu~ao 

Com o presente artigo pretendemos divulgar alguns resultados obtidos num 
trabalho de investigac;ao que realizamos recentemente e que incide sabre o 
quadro geral das relac;6es econ6micas Portugai-Espanha no perfodo p6s
-adesao a CEE. 

Neste contexto, discutimos inicialmente o conceito de «pafs intermedio», 
procurando inseri-lo nas distintas abordagens te6ricas do Comercio lnternacio
nal. Seguidamente apresentamos um conjunto de indicadores de sfntese que 
permitem ter uma visao panoramica sabre a situac;ao, em termos comparados, 
do processo de 1&0, das dotac;6es em infra-estruturas ffsicas e da qualificac;ao 
dos recursos humanos nos pafses ibericos e nos restantes parceiros da Comu
nidade. Finalmente, recorremos a alguns indicadores do comercio externo para 
testar o posicionamento relativo dos padr6es de especializac;ao das economias 
ibericas, face ao grupo de referenda. 

Oeste modo, o objective geral do artigo e proceder a discussao do quadro 
conceptual de «pafs intermedio» e, simultaneamente, testar uma metodologia 
operativa no sentido de evidenciar a sua adequac;ao a analise do caso concre
to das relac;6es comerciais exteriores Portugai-Espanha-restantes pafses comu
nitarios. 

1 - 0 conceito de pafs intermedio no quadro da teoria do Comercio lnter
nacional 

A existencia duma estrutura econ6mica hierarquizada dos pafses no plano 
internacional constitui o contexto imediato para apreender o conceito de ••pafs 
intermedio» (1) e permite entender o tipo de inserc;ao econ6mica de certos 

C) Professor auxiliar no Departamento de Economia da Universidade de Evora. 
( 1) Em relagao a este conceito, Santos, B. (1993, 23) sustenta que as economias 

semiperifericas podem ser, simultaneamente, intermedias, em termos de nfvel de desenvolvimento 
s6cio-econ6mico, e intermediarias, em termos de fungoes que desempenham no sistema mundial. 
Assim, o autor refere que «[ ... ] estas duas caracterfsticas estao, evidentemente inter-relacionadas, 
ja que a fungao de intermediagao pressupoe urn nfvel intermedio de desenvolvimento que, por 
sua vez, se reproduz, pelo menos em parte, atraves das fungoes de intermediagao. Mas nao s6 
ambas sao conceptualmente aut6nomas, como seria errado aceitar que entre elas existe uma 
relagao linear e automatica». 
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pafses na economia mundial. Admitindo como valida a existencia de uma hie
rarquia econ6mica internacional, aquele quadro conceptual vai permitir urn me
lhor entendimento sabre as tendencias registadas ao nfvel da divisao interna
cional do trabalho, bern como uma explica<;:ao para alguns constrangimentos e 
limita<;:6es a que estao submetidos os processes de especializa<;:ao internacio
nal de cada pafs. 

Os desempenhos revelados pelo comercio exterior dos pafses decorrem 
de elementos de ordem estrutural, nomeadamente do grau de flexibilidade do 
aparelho de produ<;:ao, dos habitos e padr6es de consumo da popula<;:ao, da 
propensao as importa<;:6es e do tipo de especializa<;:ao produtiva que, por ve
zes, nao e consonants com a dota<;:ao relativa dos recursos ou com a dinamica 
dos fluxos econ6micos a nfvel mundial. A posi<;:ao ocupada por alguns pafses 
naquela hierarquia, em fun<;:ao da sua especializa<;:ao -factorial, sectorial e 
geografica -, coloca-os entao numa situa<;:ao intermedia, o que determina al
guma vulnerabilidade em perfodos de profunda transforma<;:ao tecnol6gica e ou 
de importantes altera<;:6es no enquadramento institucional das suas rela<;:6es ex
ternas. 

E, pais, sabre a posi<;:ao intermedia revelada por alguns pafses (2) que va
mos reflectir, no intuito de aprofundar o conhecimento sabre as variadas for
mas que pode manifestar e sabre os elementos que a transformam. No plano 
empfrico, a analise da especializa<;:ao do pais intermedio permite compreender 
melhor a fraca sensibilidade revelada pelas exporta<;:6es de alguns pafses em 
perfodos de expansao econ6mica ou, ainda, a relativa rigidez das importa<;:6es 
em perfodos de recessao em virtude do elevado conteudo importado dos prin
cipais componentes da Procura lnterna. Assim, revela-se importante procurar 
os fundamentos da especializa<;:ao tfpica do pais intermedio, por forma a proce
der a uma posterior defini<;:ao de medidas de polftica comercial exterior e de 
polftica industrial. 

A posi<;:ao relativa dos pafses na hierarquia internacional e, de acordo com 
varios autores (3), determinada pelo grau de forma<;:ao-qualifica<;:ao do trabalho 
e pela disponibilidade de infra-estruturas ffsicas e tecnol6gicas. Neste contexte, 
o esfor<;:o realizado pelos varios pafses na forma<;:ao de recursos humanos e 
em actividades ligadas a I&D parecem ser elementos nucleares em tal processo. 

Todavia, num mundo em que a globaliza<;:ao da economia assume urn peso 
crescente, as empresas multinacionais, por via da dimensao dos seus investi
mentos e da flexibilidade das suas estrategias de produ<;:ao e de comercializa<;ao, 
desempenham um papel crucial na evolu<;:ao do padrao de especializa<;:ao de 
cada pafs, ja que aproveitam integralmente as potencialidades de fragmenta<;:ao 

(2) Pela multiplicidade de situa96es que pode incluir, torna-se diffcil encontrar uma defini-
9110 precisa para pais intermedio e, no limite, poder-se-ia afirmar que todos os pafses, excepto 
dois - os colocados no cimo e na base da hierarquia -, contem caracterfsticas daquela posi9ao. 
Porem, o que e importante real9ar e que a posi9ao intermedia e sempre uma situa9ao relativa a 
dois ou mais conjuntos de pafses delirnitados e que, independentemente da especificidade de 
cada caso, existern caracterfsticas estruturais comuns ao nfvel da especializa9ao produtiva e da 
forma de inser9ao dos pafses na economia mundial. 

(3) Nomeadamente os autores expoentes das correntes neofactoriais e neotecno/6gicas do 
comercio internacional. 
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dos mercados locais e a «segmentayao internacional dos processes produtivos». 
Assim, a deslocalizavao massiva de fases de produ9ao transformam os funda
mentos basicos da especializa9ao e influencia o perfil do comercio externo dos 
pafses. 

Os te6ricos tradicionais do comercio internacional entendem que os perfis 
de especializa98.o internacional decorrem das diferen9as verificadas nas dota
Q6es factoriais/custos de produ9ao, da dimensao da procura interna ou, ainda 
mais recentemente, das diferentes fases do ciclo de vida do produto e dos 
processes continuos de inovayao tecnol6gica. Tais abordagens, com variantes 
multiplas, tem-se debru9ado sabre os determinantes da especializavao dos pafses 
sem, contudo, atribufrem muito significado as diferen9as na situayao relativa de 
cada pafs no plano das suas rela96es bilaterais. Ora, do ponto de vista dos 
mecanismos da polftica econ6mica externa, deve ser levada em conta a 
especificidade dos varios parceiros, ja que do relacionamento mantido com cada 
um deles depende a posi98.o relativa de cada pafs na hierarquia. 

Em termos gerais, a hierarquia internacional dos pafses pode ser estabe
lecida a partir de varios grupos de criterios principais, nomeadamente os crite
rios factoriais e neo-factoriais e os criterios geograficos. E da interac9ao destas 
duas tipologias de analise, formalmente distintas mas funcionalmente 
indissociaveis, que se tenta explicar a evoluQao da hierarquia, em busca de 
explica96es para as causas dos diferenciais no crescimento do comercio entre 
os diversos pafses ou, ainda, na persistencia de desequilfbrios estruturais nos 
saldos globais e bilaterais de cada pafs. 

As abordagens factoriais e neofactoriais, com origem nas variantes mais 
recentes da teoria da proporyao de factores, entendem que a heterogeneidade 
do capital e do trabalho esta na base da hierarquia das vantagens comparati
vas de cada pafs. Nestes termos, a posiQao relativa das na96es participantes 
no comercio internacional pode ser estabelecida na base das dota96es relati
vas em trabalho qualificado ou, ainda, a partir das despesas realizadas em 1&0, 
sendo a ordena98.0 alterada sempre que exista uma muta98.o (estrutural) na 
disponibilidade relativa daqueles factores. 

Em concreto, a qualifica98.o do trabalho e elevada a determinante principal 
da proporr;ao de factores e, consequentemente, das tipologias de comercio bi
lateral de cada pafs. Esta renovada abordagem te6rica vem ultrapassar o qua
dro estrito das dota96es factoriais classicas, permitindo que a qualificayao do 
trabalho adquira um papel essencial na justifica9ao do progresso tecnol6gico 
dos pafses, COnstituindo 0 nucleo das denominadas teorias das «Vantagens 
comparativas dinamicas» (4). 

0 segundo grupo de criterios baseia-se na analise das estruturas do co
mercia externo dos pafses e e vulgarmente associado a existencia de uma van
tagem absoluta mundial e ou regional, sendo esta determinada pelo tipo de 
vantagens que cada pafs detem na produ98.o e no comercio dos diferentes bens 
em cada um dos espa9os considerados. Assim, a vantagem pode ser absoluta 
(ou quase), se o pafs esta perto do cimo da hierarquia, dispondo por isso de 

(4) Na sequencia dos trabalhos desenvolvidos, entre outros, por Vernon, R. (1966), Kenen, 
P. (1975), e Vellas, F. (1981). 
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uma zona de monop61io regional ou mundial para a comercializac;:ao de produ
tos especfficos. 

Admitindo como valido este enquadramento, a configurac;:ao actual da DIT 
nao pode ser associada ao estere6tipo duma repartic;:ao internacional das acti
vidades entre pafses do Norte e do Sui, entendidos como desenvo/vidos e 
subdesenvolvidos, respectivamente. Com efeito, a DIT actual resulta da projec
c;:ao de uma nova hierarquia econ6mica que, na afirmac;:ao de Vellas (1985, 547) 
«[ ... ] e provocada pela divisao do grupo de pafses industrializados em Pafses 
'Leaders' e Pafses 'lntermedios', porum lado, e do grupo de pafses em desen
volvimento em 'Novas Pafses lndustrializados', em Pafses 'Relais' e em 'Pafses 
Menos Avanc;:ados', por outro». 

Este autor distingue duas variantes de pafs intermedio; em primeiro, o «pafs 
industrializado intermedio••, cujo perfil de comercio exterior se caracteriza por 
uma inversao da vantagem comparativa em produtos com elevada incorpora
c;:ao de trabalho qualificado, consoante consideremos as trocas com os pafses 
leaders ou com os pafses menos industrializados (5). Oeste modo, os saldos 
comerciais destes pafses apresentam defices no comercio de produtos intensi
ves em trabalho qualificado com os pafses leaders e excedentes no comercio 
destes produtos com os pafses menos desenvolvidos. 

Em segundo, os «pafses intermedios em desenvolvimento», apresentam 
uma inversao das vantagens comparativas, consoante as trocas se realizem com 
os pafses industrializados ou com PVD. Os saldos bilaterais revestem uma 
natureza distinta: por urn lado, com o primeiro grupo reflecte o peso das expor
tac;:oes de produtos primarios (dependentes dos recursos naturais e de trabalho 
pouco qualificado) e das importac;:6es de produtos manufacturados com forte 
componente de trabalho qualificado incorporado. Com o segundo grupo de 
pafses, o saldo reflecte o maior peso das exportac;:6es dos produtos transfor
mados e da importac;:ao de produtos intensives em recursos naturais. 

Todavia, tal hierarquia nao e independente das condic;:oes especfficas da 
oferta e da procura em cada pafs. Na realidade, se os determinantes da oferta 
sao fundamentais para OS pafses leaders, para OS «nOVOS pafses industrializa
dOS» ou para os pafses em desenvolvimento, tambem as condic;:oes da procura 
se revelam decisivas na explicac;:ao do tipo de especializac;:ao, nomeadamente 
para os «pafses industrializados intermedios» (6). 

Vimos que a existencia de uma estrutura econ6mica hierarquizada a nf
vel mundial permite realc;:ar formas de especializac;:ao particulares para o pafs 
intermedio e que a qualificac;:ao dos factores e a disponibilidade de tecnologia 
estao na essencia da vantagem comparativa bilateral. Porem, temos que ter 
em conta que a natureza do pafs intermedio nao depende do valor absoluto 

(5) Em fungao dos diferentes e complexos processos de desenvolvimento econ6mico e de 
abertura ao exterior podem ser detectadas situagoes muito diferenciadas; par exemplo, Portugal 
pode nao desempenhar uma posi9ao intermedia de relevo nas relagoes bilaterais que mantem 
com a Espanha e com as restantes parceiros comunitarios, mas ja ao nfvel do seu comercio com 
o conjunto da Comunidade e com os denominados PVD podem ser detectados significativos 
fen6menos de inversao da vantagem comparativa. 

(6) Em particular, a disponibilidade de urn amplo mercado interno com alto poder de com
pra, como acontece par exemplo nos pafses da Uniao Europeia. 
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do saldo comercial, pelo que uma situac;;ao de excedente no saldo bilateral 
pode coexistir com um defice em produtos intensivos em trabalho qualificado 
e tecnologia (?). 

Nesta sequencia parece-nos que, por de tras da terminologia basica de 
pais intermedio utilizada, se verifica uma variedade de situac;;oes que obrigam a 
uma precisao conceptual e a definic;;ao de procedimentos que permitam avaliar 
a intensidade do fen6meno de inversao das vantagens comparativas. 

Numa perspectiva analftica, o estudo do comercio externo de cada pais 
devera ser realizado numa base geografica discriminada, capaz de revelar as 
vantagens comparativas face as distintas zonas, consoante o tipo de parceiro 
considerado. Oeste modo, medir a intensidade de uma posic;;ao intermedia im
plica um conhecimento sistematizado da real dimensao do fen6meno de inver
sao das vantagens comparativas, assim como a capacidade para perceber as 
suas consequencias ao nivel da autonomia relativa da base produtiva de cada 
pais. Vejamos, entao, no quadro de algumas teorias do comercio internacio
nal, um conjunto de situac;;oes passiveis de tipificar uma posic;;ao intermedia 
de um qualquer pais, distinguindo duas situac;;6es: a ,inversao das vantagens 
comparativas entre os sectores e a inversao das vantagens comparativas no 
interior do sector. 

Uma situac;;ao classica de inversao das vantagens ao nivel dos sectores 
de actividade pode ser representada pelo esquema seguinte (8): 

ESQUEMA 1 

lnversao das vantagens comparativas ao nfvel do sector 

D 
1 Ve 

D ( De 

D De 2 Ve 

0 pafs intermedio A possui uma vantagem face ao pais B e uma desvan
tagem face ao pais C no sector 1 e, em sentido inverso, detem uma vantagem 
face a C e uma desvantagem face a B no sector 2. Esta configurac;;ao, que 
traduz a filosofia do pensamento classico, indicia a possibilidade de existencia 
de significativos volumes de comercio intra-ramo e a ausencia de uma espe
cializac;;ao profunda. A analise sera complexificada com a inclusao de outros 
sectores/produtos, onde podemos admitir que o pais A possui uma gama de 
produtos {a1, a2, ... a6) em que detem vantagens crescentes face ao pais C e 

(7 ) No caso de Portugal existem alguns superavites comerciais no comercio bilateral reali
zado com paises mais desenvolvidos - por exemplo, com os Estados Unidos em 1994 o valor 
das exportaQ6es representou 105% do valor das importaQ6es -, em virtude da tradiQao exporta
dora em alguns sectores intensives em recursos naturais e mao-de-obra pouco qualificada. 

(8) Os esquemas 1 a 4 foram adaptados de Joubert, J. (1992). 
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decrescentes face ao pafs B. Assim, reestruturamos o esquema e separamos 
os produtos em tres grupos distintos: 

ESQUEMA 2 

Hierarquizagao das Vantagens comparativas face a distintos parceiros 

Vantagem crescente 
do pals B a1 a2 

--------~--------r-------~ 
Grupo 1 

Vantagem crescente 
do pals C 

Reagrupando a informac;:ao, obtemos uma configurac;:ao semelhante a do 
esquema 1: 

3 D 
2 

A inversao das vantagens comparativas ao nfvel do sector encontra justi
ficac;:ao no quadro das concepc;:6es classicas do comercio internacional: em 
primeiro, na 16gica de Ricardo, dado que inversao pode decorrer da existencia 
de custos comparatives a um nfvel intermedio no pafs A; em segundo, na 16gi
ca de Hecksher-Ohlin, ja que a inversao pode provir da existencia de uma 
dotac;:ao factorial intermedia no pafs A, em relac;:ao as dotac;:6es factoriais dos 
pafses B e C (9). , 

Em outro sentido, o fen6meno de inversao das vantagens comparativas 
no interior dum mesmo sector de actividade, pode ser analisado no quadro de 
duas abordagens te6ricas diferentes: a do ciclo de vida do produto e a da pro
cura representativa. Em relac;:ao a primeira, podemos admitir a existencia da
quele fen6meno, em virtude dos processos de deslocalizac;:ao continua das 
actividades produtivas entre os pafses, nomeadamente para um produto inclu
fdo no grupo 3 (esquema anterior) com tres fases de evoluc;:ao sequenciais (3a, 
3b e 3c). 

ESQUEMA 3 

lnversao das vantagens comparativas no interior do sector: Teoria do Cicio de Vida do Produto 

D 
3b D 3c D 3a 3b 

(9) As abordagens te6ricas mais recentes, para Ia das suas especificidades pr6prias, reve
lam em comum o facto de avanvarem explicav5es (plauslveis e complementares) para as trocas 
intra-ramo, pelo que se ajustam a novao de pais intermedio, podendo assim explicar, para nlveis de 
desagregayao mais finos, uma inversao dos fluxos comerciais com as caracterlsticas do grupo 3. 
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De acordo com este esquema, o pafs intermedio exporta a fase 3b para o 
pafs C e B e importa as duas outras fases de B (3a) e de C (3c), pelo que e 
a gera<;ao continua de inova<;6es que esta na origem dos fluxos do comercio 
intra-ramo. Contudo, nao estamos perante uma inversao da vantagem como no 
caso anterior, dado que se trata de uma transformagao temporal da cadeia de 
vantagens comparativas, de acordo com o estado de maturidade do produto. 
Nestas circunstancias, o pafs intermedio regista uma inversao das vantagens 
comparativas nos perfodos intermedios do ciclo de vida do produto, nos quais 
as trocas intraproduto adquirem maior intensidade. 

No plano te6rico, a justifica<;ao para o padrao de especializa<;ao produtiva (e 
de comercio externo) e similar a que referimos nos casas precedentes. Porem, ha 
uma diferenga importante e que reside no facto de, neste caso, existir uma modi
fica<;ao da intensidade factorial incorporada em cada fase do ciclo do produto e 
nao apenas um desvio de intensidade factorial entre os diferentes sectores. 

No ambito da teoria da procura representativa e a existencia de uma pro
cura interna forte e dinamica que cria condi<;6es objectivas para que os produ
tos possam ser produzidos eficazmente, sendo, posteriormente, exportados em 
posi<;ao competitiva. Ora, como vimos, os fen6menos de diferencia<;ao das 
caracterfsticas ou da qualidade intrfnseca dos produtos podem despoletar signi
ficativos fluxos de comercio intra-ramo, cuja explica<;ao tem origem em elemen
tos da oferta e da procura (1°). 

Tendo por base os elementos da oferta, a existencia de pafses interme
dios decorre do facto de estes utilizarem num dado produto uma combina<;ao 
factorial proxima do padrao media das tecnicas de produ<;ao disponfveis. Por 
outro lado, quando a explica<;ao decorre de elementos inerentes a procura, 
entende-se que e a existencia de uma forte procura representativa em produ
tos de media gama que esta na origem da produ<;ao eficiente e da vantagem 
concorrencial nos mercados exteriores. 

Admitamos, ainda, que um dado produto possui 4 variedades de qualida
de diferente em termos decrescentes (a, b, c, d). Assim, o comportamento dos 
consumidores gera um perfil de Procura representativa em cada pafs em que 
B e C s6 consomem produtos de alta e de baixa gama, respectivamente. Oes
te modo, o pafs A, com rendimento medic e padrao de consume intercalados 
entre os outros dois pafses, realizara fluxos de comercio de acordo com o 
esquema seguinte: 

ESQUEMA 4 

lnversiio das vantagens comparativas no interior do sector 
Teoria da Procura Representativa 

D ab 

D 
be D be ed 

(10) Sem entrar em grandes detalhes podemo's referir que estas teorias se apoiam, quer em 
elementos originarios da oferta - dota96es diferenciadas podem permitir distintas tecnicas de pro
duvao- quer em elementos da procura- os consumidores procuram uma maior variedade de pro
dutos da mesma gama (diferenciavao horizontal) ou de qualidade diferente (diferenciavao vertical). 
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Podemos, entao, distinguir diferentes trocas intra-ramo do pafs intermedio: 
trocas triangulares de produtos similares para as variedades b e c e trocas de 
gama (variedade b versus variedade d) com o pafs C e com o pafs B (varieda
de a versus variedade c). 0 conjunto de vantagens que decorrem para o pais 
intermedio deriva do facto deste pafs possuir um mercado de exportac;:ao po
tencial mais vasto e acessfvel, embora possa registar uma concorrencia acres
cida sobre a sua oferta interna ja que, ao contrario dos parceiros B e C, nao 
disp6e de variedades protegidas da concorrencia. 

2 - A determina~ao da posifiio intermedia nos fluxos de comercio exter
no de Portugal, Espanha e restantes pafses da Comunidade Europeia 

Na sequencia da breve incursao te6rica sabre o conceito de pais interme
dio, o objectivo desta secc;:ao e testar a hip6tese de Espanha assumir uma func;:ao 
de pafs intermedio no con junto das. trocas que realiza com Portugal e com os 
restantes pafses da Comunidade Europeia (AGR) (1 1). A escolha destes pafses 
como grupo de referencia justifica-se por tres motivos: por um lado, os grupos 
Portugal, Espanha e AGR apresentam uma posic;:ao definida e estabilizada na 
hierarquia econ6mica, como veremos de seguida atraves de varios indicadores 
s6cio-econ6micos e tecnol6gicos. Por outro, as relac;:6es comerciais de Portugal 
e Espanha com os pafses da CEE constituem a parcela principal das relac;:6es 
externas daqueles pafses (60% a 70% do comercio total). Finalmente, os flu
xos bilaterais Portugai-Espanha adquiriram uma forte dinamica, embora dese
quilibrada, no perfodo p6s-adesao a CEE (1 2). 

Neste contexte, a analise sobre a dimensao e a natureza diferenciada das 
trocas bilaterais destes sub-conjuntos de parceiros devera reflectir o posiciona
mento relative de cada grupo no espac;:o da Comunidade, em especial em ter
mos de disponibilidade em infra-estruturas e tecnologia e em recursos huma
nos qualificados, dos quais decorrem vantagens e ou debilidades estruturais com 
reflexo no tipo de inserc;:ao internacional de cada pafs e no consequents condi
cionamento a actividade interna. 

( 11 ) 0 agregado (AGR) engloba um subgrupo dos pafses membros da Comunidade Euro
peia, com os quais os pafses ibericos mantem um relacionamento econ6mico mais estreito, e 
inclui os seguintes pafses: Alemanha, Fran<;:a, Reina Unido, ltalia, Holanda, Dinamarca e Belgica 
(inclui tambem os elementos relativos ao Luxemburgo). 

(1 2) Elementos relativos ao ano de 1995, mostram que Espanha foi o primeiro fornecedor 
de Portugal originando 19,8% do total de importa<;:6es e, por outro lado, foi o terceiro cliente, 
com 14,4% das exporta<;:6es totais, tendo a taxa de cobertura bilateral atingido 48,1 %, que e o 
valor mais baixo desde 1986. 0 defice comercial registado com Espanha e com os restantes mem
bros da Uniao Europeia foi, respectivamente, de 371,3 e 287,6 milh6es de cantos, o que significa 
que o defice registado com aquele pais foi 29 % superior ao verificado para o conjunto dos res
tantes parceiros comunitarios, o que e um resultado significativo (e preocupante, ja que o defice 
com Espanha representou neste ano 34 % do defice comercial total de Portugal) - dados recolhi
dos em Evo!Ut;:ao do Comercio lnternacional em 1994, Direc<;:ao-Geral do Comercio, Ministerio do 
Comercio e Turismo (1996). 
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2.1 - Tecnologia, recursos humanos e lnfra-estruturas nos paises comunitarios 

As distintas abordagens te6ricas tem enfatizado o papel da qualifica«;ao 
dos recursos humanos, das dota«;6es tecnol6gicas e das infra-estruturas publi
cas, enquanto factores determinantes da competitividade internacional (1 3) dos 
pafses. Assim, a hierarquiza«;ao econ6mica dos pafses basear-se-a, entre ou
tros elementos, na triologia recursos humanos-tecnologia-infra-estruturas. E nesta 
linha que o World Economic Forum realiza sistematicamente relat6rios anuais 
sobre o estado da competitividade dos pafses da OCDE, onde inclui aqueles 
elementos. 

QUADRO 1 

Ordena~riio dos paises por factores determinantes da competitividade internacional (1992) 

Belgica ..................................................................... . 
Dinamarca .............................................................. .. 
Franga ..................................................................... . 
Alemanha ............................................................... .. 
ltalia ......................................................................... . 
Holanda ................................................................... . 
Reina Unido ........................................................... .. 
Espanha ................................................................. .. 
Portugal ................................................................... . 

Recursos 
humanos 

16 
2 

15 
3 

22 
6 

20 
17 
18 

Tecnologia 

11 
8 
9 
2 

16 
6 

14 
19 
21 

lnfra-estru-
turas 

15 
8 

12 
6 

19 
4 

16 
7 

20 

Media 

14 
6 

12 
3,7 

19 
8,7 

16,7 
17,6 
19,6 

Nota. - Os valores representam a posigao relativa de cada pafs em relagao a cada criteria 
e tendo por base 22 pafses da OCDE. 

Fonte: The World Economic Report 1992, apresentado em Romao, A. (1993, 21). 

Da observa«;ao dos elementos do quadro anterior, verificamos que os 
pafses ibericos ocupam as posi«;6es inferiores de escala, com excep«;ao do 
caso da ltalia que apresenta na media dos indicadores uma posi«;ao inferior a 
de Espanha. Com o objective de aprofundar o conhecimento sabre o compor
tamento das variaveis tecnol6gicas, de recursos humanos e de infra-estruturas 
nestes pafses, compilamos uma serie de elementos caracterizadores da posi
«;ao relativa dos pafses e construfmos indicadores comp6sitos para aquelas 
variaveis (1 4), cuja sfntese de resultados apresentamos nos diagramas se
guintes. 

(13) Romao, A. (1993), distingue os conceitos de competitividade estrutural e competitividade 
prer;o, em que esta decorre das vantagens de prego associadas as dotagoes factoriais, aos cus
tos de produgao e as taxas de cambia, enquanto a primeira depende da diferenciagao dos produ
tos, do padrao de especializagao, da tecnologia do produto e do quadro s6cio-econ6mico
-institucional vigente. 

(14) Os dados originais foram transformados num fndice de base 100 (media dos 12 mem
bros da CEE em 1992) para facilitar a comparagao interpafses. Estes dados, a metodologia e os 
criterios usados na elaboragao de cada indicador sintetico nao sao apresentados neste artigo, 
embora estejam disponfveis em Caetano J. (1996). 
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DIAGRAMA 1 

Tecnologia, recursos humanos e infra-estruturas nos pafses da Comunidade Europeia 

180T', .... ,, ... ,.,., ..... ,~,,,.,.,, ... ,,., ........... , .. , ... , ... ,., ... ,., ......... , ... , ..... , ... ,, ... ,., 

160 

140 

120 

100 

80 

60 

40 

20 

o~.u~~~~~~+~~~~~.u~~4k.uy 

0 lL 

140 

120 

100 

80 

60 

40 

20 

0 
GEE AGR 

Fonte: V. Caetano, J. (1996, 214). 
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Em relagao ao indicador tecnol6gico verifica-se que as assimetrias sao 
consideraveis, das quais destacamos o seguinte: em primeiro, a Alemanha e a 
Franga ocupam as posigoes cimeiras da hierarquia, aparecendo os pafses ibe
ricos nas posigoes inferiores; em segundo, o valor media de «AGR» e 30 % 
superior a media da GEE, o que significa que aquele conjunto inclui os pafses 
melhor apetrechados tecnologicamente ao nfvel da Comunidade; finalmente, 
merece referencia o facto de o valor do indicador de Portugal representar cerca 
de metade do valor de Espanha, pelo que este pafs apresenta uma clara po
sigao intermedia no seio dos agrupamentos considerados. 

Utilizamos ainda outras variaveis tecnol6gicas que confirmam as discrepan
cias existentes entre os pafses. Assim, destacamos que Portugal foi, em ter
mos relativos, o pafs que mais recorreu ao exterior para financiar as suas ac
tividades de I&D e aquele que apresentou o maior defice relativo na balanga 
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de pagamentos tecnol6gicos (1 5), o que traduz uma elevada dependencia 
tecnol6gica em relac;ao ao exterior. 0 menor envolvimento das empresas portu
guesas nas actividades de I&D demonstra tambem a existencia de uma base 
tecnol6gica nacional desarticulada e pouco orientada para o reforc;o da 
competitividade empresarial. 

Os nfveis de escolarizac;ao dos diferentes graus de ensino constituem in
dicadores fundamentais quanta a qualificac;ao dos recursos humanos. Assim, 
construfmos urn indicador sintetico de recursos humanos e da analise compa
rada destacamos: Alemanha e Holanda ocupam os lugares cimeiros da escala, 
enquanto os pafses ibericos ocupam as posic;oes inferiores; Espanha ocupa uma 
posic;ao superior a de Portugal, embora neste indicador a diferenc;a relativa nao 
seja tao acentuada como aconteceu no «indicador de tecnologia>> (1 6). 

DIAGRAMA 2-

Percentagem da popula~ao que completou os estudos secundiirios 

Hoi 

Ita 

Fra 

Ale 

Din 

0 20 

80 ...----.......... _ .. 
70 
60 
50 
40 
30 
20 
10 

0 

CEE 

Fonte: Idem, p. 216. 
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(15) Portugal regista uma taxa de cobertura de 10% a que se segue Espanha com 25 %, 
enquanto o valor media de AGR ronda 75 %. 

(16) De facto, a dispersao dos valores e francamente maior na tecnologia do que nos re
cursos humanos; assim, o desvio padrao, considerando os nove pafses, foi para a tecnologia, 
recursos humanos e infra-estruturas, respectivamente, de 44,5, 30,6 e 38,9, o que indicia que os 
elementos ligados a I&D (tecnologia) revelam uma maior assimetria entre os pafses. Ora, e neste 
domfnio que as empresas tern uma influencia superior, enquanto o Estado intervem mais ao nfvel 
do ensinolformac;:ao e das infra-estruturas e o que vern acontecendo nos ultimos anos na Comu
nidade e uma progressiva aproximac;:ao dos sistemas de ensino (nomeadamente na escolaridade 
obrigat6ria) nos Estados membros. 
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A melhoria dos nfveis de, qualificac;:ao foi particularmente significativa nos 
pafses menos desenvolvidos, pelo que a proporc;:ao de pessoas que realizou o 
ensino secundario no escalao etario 25-29 anos foi, no mfnimo, duas vezes 
superior a proporc;:ao correspondente ao escalao 50-59 anos; assiin, esta evolu
c;:ao teve como consequencia uma significativa reduc;:ao das assimetrias entre os 
membros da Comunidade (1 7). 

Finalmente, uma breve referencia para a situac;:ao das infra-estruturas de 
transporte e de comunicac;:ao que, atraves do indicador sintetico, reflectem uma 
situac;:ao em quase tudo semelhante a verificada para as variaveis tecnol6gicas 
e de qualificac;:ao de recursos humanos. Ou seja, os pafses AGR apresentam 
uma dotac;:ao em infra-estruturas que e quase duas vezes superior a de Espa
nha, enquanto a dotac;:ao deste pafs e cerca de 35 % superior a de Portugal. 
Em sfntese, os breves elementos apresentados mostram, de forma expressiva, 
que os pafses comunitarios detem, em qualquer dos factores considerados, um 
posicionamento relative claro, o que permite sustentar que entre eles se esta
belece uma hierarquia tecnol6gico-econ6mica bem definida. 

DIAGRAMA 3 

Prodw;:ao, consume e produtividade do trabalho nos pafses da Comunidade Europeia 

120 

100 

80 

60 

40 

20 

0 

120 

100 

80 

60 

40 

20 

0 

·C!> 

m 

-:!-: 
f: 
-~ 

l 
:t.: 
;:·. 

& .;::; 

;~ 

0 c( 

CEE 

Fonte: Idem, p. 217 

... 0 .. 
u. I uJ 

AGR Esp Por 

0 

a. 

IIJPIB 

• Consumo privado 

D Produti\1dade aparenle 

OPIB 

•Consume privado 

0 Produtividade aparente 

(1 7) De notar, contudo, que a evoluc;:ao de Espanha em relac;:ao a Portugal tern sido muito 
significativa, ja que no escalao 50-59 anos estes pafses tern uma situac;:ao semelhante, enquanto 
na populac;:ao mais jovem (25-29 anos) as diferenc;:as ja sao muito significativas. 
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Como consequencia do desenvolvimento do processo produtivo em cada 
pafs, os nfveis de produyao e de consumo per capita reflectem aquelas 
assimetrias. Assim, a expressao relativa dos indicadores PIB, consumo privado 
e produtividade aparente do trabalho (1 8) mostra com rigor, do nosso ponto de 
vista, as assimetrias existentes ao nfvel da dotavao e da qualidade dos facto
res disponfveis em cada pafs (1 9). Neste contexto, as caracterfsticas do padrao 
de especializavao produtiva dos pafses, bem como as tipologias do comercio 
externo realizado entre eles, deverao reflectir tambem as diferenvas de capaci
dade tecnico-econ6mica dos parceiros e a escassez relativa dos distintos facto
res de produvao. 

2.2 - Aspectos metodol6gicos da determinac;:ao da posit;iio intermedia 

A observavao empfrica dos elementos que configuram a inversao das 
vantagens comparativas reveste-se de alguma dificuldade dado que, em geral, 
os dados do comercio externo nao sao tratados de forma individualizada e sis
tematica para permitir a caracterizavao daquele fen6meno. No entanto, o objec
tive que nos propomos e o de verificar (ou nao) a existencia do fen6meno de 
inversao da vantagem comparativa na situavao em que um pafs A (potencial
mente intermedio) possui vantagens face ao pafs B e desvantagens face ao 
pafs C na mesma categoria de produtos, podendo a situayao ser alterada quando 
analisamos outras categorias. Oeste modo, mais do que a avaliavao do tipo e/ 
ou da dimensao dos saldos comerciais bilaterais, interessa-nos conhecer a in
tensidade do fen6meno de inversao das vantagens comparativas, as suas ca
racterfsticas sectoriais e a sua dinamica temporal. 

Para a determinavao da posivao intermedia global de cada um dos grupos 
considerados nos perfodos correspondentes aos distintos perfodos. A selecvao 
de tres perfodos com desfasamento de sete anos entre eles procurou, por um 
lado, alargar o horizonte temporal da analise a um espa9o de quase duas de
cadas e, por outro, tentou abarcar perfodos distintos do ponto de vista do 
enquadramento legal do comercio bilateral Portugai-Espanha. Assim, o perfodo 
1976-1978 antecede a entrada em vigor do Acordo de Comercio Livre entre a 
Espanha e a EFTA, os anos de 1983-1985 correspondem ao perfodo que prece
deu a adesao dos pafses ibericos a GEE e, finalmente, os anos de 1990-1992 
correspondem ao final do perfodo de transi9ao previsto no Tratado de Adesao. 

Usamos valores medias trienais com o objective de eliminar os efeitos de 
flutua96es conjunturais e permitir, assim, evidenciar os elementos estruturais mais 
marcantes de cada perfodo. Adoptamos depois os seguintes procedimentos 
metodol6gicos: 

1.Q ldentificaram-se os valores do comercio externo de cada um dos 
grupos nas rela96es comerciais bilaterais com os restantes, tendo 

(1B) Em termos de paridade do poder de compra e calculado ao nivel per capita. 
(19) Embora nao fa9amos referencia directa, chamamos a aten9ao ·para o facto de os cus

tos salariais unitarios reais apresentarem uma dispersao media pouco significativa que, alias, con
trasta com o que se verifica ao nivel dos custos salariais unitarios nominais. 
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os fluxes globais (somente produtos agrfcolas ou industriais) sido 
repartidos por 1 0 fileiras produtivas (20) e para determinar o pa
drao de vantagem comparativa dos pafses usamos 2 indicadores 
diferentes (21): 

a) fndice de contribuigao para o saldo: 

/CS = [1 OO*(Xil- Mijk)J (Xij + Mij)/2]- [1 OO*(Xij- Mij)/ (Xij + 
(I) (II) 
+ Mij)/2]*[(Xif + Mijk)J (Xij + Mij)] (22) 

(Ill) 

b) fndice de vantagem comparativa (23): 

IVC = 1 OOO*((Xif- Mijk)J Yi)- 1 OOO*((Xif + Mijk)J(Xij + 
+ Mij)*(Xij- Mij)/ Yi) 

2.Q Ap6s o calculo dos indicadores para o comercio bilateral entre os 
tres grupos, procedemos a comparagao dos resultados interpar
ceiros, para cada produto; por exemplo, se para o produto K o 
indicador (IVC ou ICS) na relagao Portugai-Espanha e positive e 
na rela<;ao Portugai-Agregado e tambem positive, consideramos que 
Portugal detem uma vantagem absoluta (24) no comercio deste pro-

(20) Os dados usados no trabalho foram recolhidos directamente na base CHELEM (CEPII), 
pelo que adoptamos a nomenclatura ai definida (que apresentamos em anexo) para os fluxos do 
comercio internacional. Todavia, por uma questao de ordem metodol6gica resolvemos excluir da 
analise os produtos da fileira energia. 

(21 ) Como se verifica pela formula<;:ao, os indicadores foram adaptados para poderem ser 
utilizados na analise das rela<;:6es bilaterais com um pais ou com uma qualquer zona; por exem
plo, Xijk representa o fluxo de exporta<;:ao do produto k com origem no pais i e destino ao pais 
j e Mijk representa o fluxo de importa<;:ao do produto k com origem no pais j e destino ao pais i. 

(22) 0 termo (/) expressa o saldo do produto k relativizado pela importancia dos fluxos do 
comercio medio bilateral; o termo (II) oferece-nos a mesma informa<;:ao do termo anterior, mas 
em rela<;:ao aos fluxos totais do comercio bilateral; finalmente, o termo (Ill) expressa a parte dos 
fluxos comerciais do produto k no comercio bilateral. Oeste modo, se o saldo de cada produto k 
fosse proporcional ao seu peso no total dos fluxos, o valor do ICS seria nulo, pelo que o valor 
positivo (negativo) do indicador traduz uma contribui<;:ao positiva (negativa) do produto para o saldo 
global verificado. 

(23) Este indicador de vantagem comparativa, usado pelos investigadores do CEPII nos tra
balhos mais recentes, apresenta duas inova<;:6es: por um lado, utiliza o PIB como elemento 
relativizador, procurando eliminar o enviesamento que resulta do aumento da importancia das tro
cas externas no seio das diferentes economias; por outro, pondera os fluxos de comercio por um 
factor que compara o peso do produto no comercio mundial num ano base (1986 no nosso caso) 
e no ano observado, com o objectivo de eliminar os efeitos resultantes da varia<;:ao da estrutura 
do comercio a escala mundial que nao respeitem directamente ao pais considerado. V. CEPII 
(1994), e Saint-Vaulry, A. (1993). 

(24) Tal significa que Portugal detem uma «vantagem comparativa revelada» (valor posi
tivo no indicador- IVC ou ICS) no comercio que realiza com qualquer dos dois parceiros con
siderados. 
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duto. Oeste modo, a taxonomia utilizada distingue as quatro situa-
96es seguintes (25): 

QUADRO 2 

Tipologia da vantagem comparativa de Portugal 

Sinal do IVC ou ICS no Comercio com 

Designa9ao da situa9ao (escalao) 
Espanha Agregado 

Positivo ................. Positivo ............... Vantagem absoluta (VA). 
Negativo ............... Positivo ............... Vantagem relativa (VR). 
Positivo ................. Negativo ............. Desvantagem relativa (OR). 
Negativo ............... Negativo ............. Desvantagem absoluta (OA). 

3.Q Ap6s a reparti9ao dos produtos pelos 4 escal6es, para os 3 pe
rfodos e para os tres grupos de pafses, calculamos o fndice de 
posi9ao intermedia, que varia entre 0 e + a e significa que quanta 
maior o seu valor mais forte sera a posi9ao intermedia de um pafs 
em rela9ao aos fluxos comerciais que mantem com os outros dois 
parceiros (26), da seguinte forma: 

/PI= l: do numero de produtos inclufdos em VR e DR 

l: do numero de produtos inclufdos em VA e DA 

4.Q No sentido de afinar e dar consistencia a analise, calculamos se
paradamente o /PI com base nos indicadores /CS, IVC e, ainda, 
para o conjunto de produtos que obtiveram a mesma posi9ao re
lativa nas tipologias estabelecidas pelos indicadores anteriores (e 
que denominamos por grupo comum). Ap6s os calculos, de acor
do com os tres criterios, testamos a hip6tese de existir neutralida
de do /PI no plano bilateral. Assim, fizemos o teste desta hip6tese 
atraves do calculo do quociente do /PI de cada par de pafses for
mados no conjunto dos tres parceiros. Os resultados obtidos de
vern ser interpretados da forma seguinte, se o IPI Espanha/IPI 
Portugal e significativamente diferente da unidade, entao o pafs 
com maior valor do /PI tem uma posi9ao intermedia no conjunto 
do comercio bilateral realizado entre os tres grupos; caso esta 
situa9ao se verifique entao o quociente entre IPI Espanha/IPI Agre
gado, admitindo que Espanha tem o valor de /PI superior ao de 
Portugal, devera ser tambem significativamente maior do que· a 
unidade. 

(25). Nas situa96es em que qualquer dos indicadores foi nulo nas rela96es comerciais com 
qualquer dos parceiros, 0 produto foi eliminado da analise. 

(26) Ct. Joubert, J. (1992). 
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2.3 - Apresenta9ao de resultados 

Ap6s a determina<;:ao dos valores do /PI para cada um dos tres agrupa
mentos calculamos, posteriormente, os quocientes entre os pares de valores 
do IPI para os tres perfodos, cujos resultados estao sintetizados no quadro 
seguinte: 
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OUADRO 2 

Quociente entre o fndice de posiviio intermedia dos diferentes pafses 

----

Sistemas Ouociente entre IPI Ouociente entre IPI 
Espanha-Agregado Portugai-Agregado 

Crit8rios Fileiras 1976-1978 1983-1985 1990-1992 1976-1978 1983-1985 1990-1992 

AGO .......................... 5,01 10,64 4.4 0,92 1,88 1,6 
IVC ....................................... MET .......................... 1,33 2,5 5,56 0,33 1.4 1,74 

Total .......................... 2,28 5,32 5 0,59 1,65 1,65 

AGO .......................... 5,04 12,84 6,5 1 3,89 1,39 
ICS ....................................... MET .......................... 0,98 3,58 3,1 0,23 0,94 1,31 

Total .......................... 2,34 5,57 4,7 0,57 1,63 1,31 

AGO .......................... 6,98 12,2 6.7 1,27 2,35 1,39 
Grupo comum ...................... MET .......................... 1 3.48 2,76 0,23 0,65 1,31 

Total .......................... 2,63 3,07 4,58 0,63 1.13 1,31 

Valor medio ......................... 2,42 4,65 4,76 0,6 1,47 1.42 
- -----

Fonte: V. Caetano, J. (1996, 221 ). 

Quociente entre IPI 
Espanha-Portugal 
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Os resultados obtidos mostram claramente que Espanha tem uma posigao 
intermedia bem definida no comercio realizado com Portugal e com o grupo de 
referenda. Em todos os testes efectuados (tres perfodos, tres criterios e duas 
fileiras de produtos) o quociente IPI Espanha/IPI Portugal foi francamente supe
rior a unidade, variando entre um mfnimo de 1,79 (sistema metalico, pelo crite
ria do IVC, em 1983-1985) e um maximo de 5,6 (sistema agro-qufmico, tam
bern pelo criteria do IVC em 1976-1978). Os valores do quociente IPI Espanha/ 
IPI AGR, confirmam o facto de a posigao intermedia de Espanha (27) ser clara 
em todos os perfodos e em todas as situag6es contempladas, variando entre 
um mfnimo de 0,98 (em 1976-1978, no criteria do ICS para o subsistema 
metalico) e um maximo de 12,8 (em 1983-1985 para o sub-sistema agro-qufmico 
tambem no criteria do ICS). 

Em termos globais, o quociente tambem nao varia muito, diminuindo ligei
ramente a sua media (28) ap6s a adesao dos pafses ibericos a Comunidade. 
Contudo, os valores sao mais homogeneos para os dois criterios (29) no perfo
do p6s-adesao, o que indicia a existencia, por um lado, de um perfil de espe
cializagao bilateral menos volatil devido ao reforgo do peso relativo do comercio 
realizado entre os tres grupos e, por outro, a convergencia dos valores no seio 
dos sistemas de produtos pode prenunciar um padrao de especializagao intra
sectorial ou intrafileira mais acentuado. 

Os valores do quociente IPI Portugai/IPI AGR comprovam a tendencia 
de maior estabilidade que referimos (os valores variam entre 1,3 e 1 ,7) e de
monstram que, enquanto Portugal ainda podera ser considerado como deten
tor de posig6es intermedias em alguns produtos, em qualquer dos sistemas, 
o grupo AGR em nenhum criteria podera deter tal posigao no perfodo p6s
adesao. 

Em simultaneo com o reforgo da posigao de AGR no topo da hierarquia, 
tambem a posigao relativa de Espanha face a Portugal foi reforgada, isto se 
atendermos ao maior peso do comercio bilateral na estrutura global do comer
cia de qualquer dos pafses. Assim, a adesao a CEE, ao liberalizar progressiva
mente a circulagao dos produtos, com os consequentes reajustamentos empre
sariais e sectoriais e a sua incidencia na especializagao produtiva e comercial 
de cada pafs, veio reforgar a hierarquia existente e cristalizar as assimetrias 
nas relag6es comerciais entre os tres grupos. 

(27) Com efeito, Alonso, J. (1993, 408), sustenta que e aceitavel considerar que as rela
<;:6es comerciais de Espanha apresentam caracterfsticas de uma posit;fio intermedia no plano in
ternacional; assim, o autor afirma que «[ ... ] os resultados apontam para que a vantagem no co
mercia com a OCDE se concentre nos sectores com maior conteudo de recursos naturais, enquanto 
as desvantagens se verificam nos sectores mais intensives em capital humano e tecnol6gico. No 
comercio com os pafses em desenvolvimento a desvantagem concentra-se nos sectores intensi
ves em recursos e a vantagem em sectores intensives em capital ffsico [ ... ] estes resultados estao 
de acordo com as predi<;:6es do teorema HOS.» 

(2B) Media aritmetica simples do valor obtido nos tres criterios. 
(29) Em 1990-1992, em 55 produtos possfveis de classificar, foram todos classificados, o 

que significa que os criterios nao divergiram. 
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2.4 - Caracteristicas do padriio de especializa~iio sectorial de cada urn dos grupos 

Consideremos agora os elementos mais significativos da evoluvao da es
pecializavao do comercio externo em cada um dos agrupamentos considera
dos (3°). Vejamos, entao, sem uma preocupa9ao de exaustividade, quais foram 
as principais caracterfsticas evidenciadas pela especializavao de Portugal no 
comercio que manteve com os dais agrupamentos: 

As vantagens absolutas foram mais acentuadas na fileira agro
-qufmica do que na fileira metalica; dos produtos que se mantem 
neste escalao ao Iongo dos tres perfodos, seis pertencem aquela 
fileira e dais a esta, pelo que estes tem sido os grupos de pro
dutos fundamentais para a manuten9ao do perfil das exporta96es 
portuguesas; 

As vantagens relativas restringiram-se aos produtos da fileira agro-quf
mica, sendo de destacar que em couro-calvado Portugal perdeu 
a vantagem que tinha face a Espanha; o facto de nao existirem 
produtos da fileira meta/ica e elucidativo sabre a incapacidade de 
obter vantagens especfficas face a AGR, isto porque parte dos 
sectores exportadores da fileira metalica nao dependem directa
mente dos recursos naturais e, dado que pertencem a sectores 
muito penetrados pelo capital estrangeiro, a sua estrategia de 

· exporta9ao estende-se ao mercado europeu como um todo nao 
descurando o abastecimento do mercado espanhol; 

Nos produtos inclufdos em desvantagem relativa e not6ria uma gran
de instabilidade interperfodos na composivao do escalao, pelo que 
apenas uma categoria produtiva af permaneceu ao Iongo dos tres 
perfodos; porem, ap6s a adesao a Comunidade, nota-se que algu
mas categorias de produtos da fileira metalica ganharam posi9ao 
favoravel no mercado espanhol; 

Os produtos inclufdos no escalao desvantagem absoluta acentuaram 
o seu peso em relavao ao total, passando nos tres perfodos, su
cessivamente, de 24 a 22 e 29, repartirido-se quase uniforms
mente pelos dais subsistemas; outro elemento de significado e o 
facto de seis produtos agro-qufmicos e sete metalicos se manta
rem nesta posi9ao em todos os perfodos. 

Em sfntese, os elementos fundamentais desta evoluvao denotam a persis
tencia de uma forte estabilidade nos produtos inclufdos em vantagem absoluta 
e em desvantagem absoluta, o que significa que ao Iongo do perfodo houve 
poucas altera96es nas estruturas de especializavao e de dependencia de Portu
gal face aos parceiros considerados. Como o numero de produtos inclufdos 
nestes escal6es se mantem elevado desde o primeiro ao ultimo perfodo, o po
sicionamento de Portugal em relavao aos dais grupos nao foi muito diferente 

(3°) No sentido de excluir da analise os produtos com urn padrao de vantagem comparativa 
arnbfguo, faremos os comentarios apenas em rela9ao ao escalonamento dos produtos obtido no 
grupo comum. 
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nem registou grandes alterac;:6es; ou seja, realiza vantagens e desvantagens 
nos mesmos produtos e com qualquer dos parceiros (31). 

0 perfil de especializac;:ao do comercio externo de Espanha, quando com
parade com o portugues, apresenta algumas semelhanc;:as, mas tambem dife
renc;:as estruturais significativas. Vejamos quais os elementos a destacar: 

0 numero de produtos com vantagem absoluta reduziu-se no perfodo 
p6s-adesao e denotou na sua composic;:ao uma grande instabili
dade interperfodos, o que indicia uma diferenc;:a fundamental em 
relac;:ao a especializac;:ao portuguesa que, sendo profunda e es
tavel nas fileiras florestal e textil, contrasta com o perfil de espe
cializac;:ao mais flexfvel do lado espanhol, revelador de uma me
lhor adaptac;:ao estrutural a dinamica revelada pela procura 
mundial; 

0 numero de produtos inclufdos em vantagem relativa diminui tam
bern ao Iongo dos perfodos, sendo a reduc;:ao mais not6ria no 
sistema agro-qufmico; esta evoluc;:ao pode decorrer da recompo
sic;:ao das especializac;:6es nacionais, em virtude da reorganiza
c;:ao das trocas intra-ibericas e que terao uma maior expressao 
no aumento do comercio intra-empresa (32); 

No escalao de desvantagem relativa mantem-se um grupo significati
ve de produtos, sendo tambem de salientar a forte estabilidade 
verificada na sua composic;:ao, em particular nos produtos qufmi
cos e em bens de equipamento da fileira mecanica; deste modo, 
existe uma clara posic;:ao intermedia de Espanha em relac;:ao aos 
dois grupos considerados e em produtos que se revelam funda
mentais ao processo de desenvolvimento econ6mico (33); 

Finalmente, no escalao de desvantagem absoluta, o numero de pro
dutos passou de 11 a 14, mantendo uma ligeira preponderancia 
no sistema metalico. 

Registam-se, assim, diferenc;:as acentuadas entre os perfis de especializa
c;:ao do comercio bilateral dos pafses ibericos, quando aferida pelo padrao do 
comercio que cada pafs mantem com os restantes parceiros comunitarios. Neste 

(31 ) A confirmar estas tendencias estao os resultados obtidos nas correlag6es realizadas 
entre os valores do ICS com cada um dos parceiros: assim, o coeficiente de correlagao (R) entre 
os valores do ICS no comercio Portugai/Espanha e Portugai/AGR foi de 0,38 e 0,72 em 1983-
-1985 e 1990-1992, respectivamente, o que sustenta a ideia de que houve uma aproximagao do 
padrao de vantagem comparativa de Portugal em relagao a cada um dos grupos. 

(32) Gago, J. et a/. (1993:389) estimam que 35-37% das exportag6es portuguesas para 
Espanha serao realizadas por empresas multinacionais com implantag6es nos dois paises iberi
cos. Numa tendencia similar Caetano, J. (1996, 364), estima que em 1993 49,5% do defice co
mercia! de Portugal face a Espanha foi da responsabilidade de empresas participadas pelo capital 
espanhol, sendo de destacar os casas em que as unidades espanholas eram, por sua vez, par
ticipadas por empresas multinacionais. 

(33) Nomeadamente os produtos qufmicos - intermedios e finais - e os bens de equipamen
to; por outro lado, no perfodo p6s-adesao, para um significativo conjunto de produtos agro-ali
mentares, Espanha ganhou um bom posicionamento no mercado portugues, enquanto em relagao. 
a AGR a sua situagao de desvantagem permaneceu e foi mesmo agravada. 
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contexte, o padrao portugues foi mais profunda (34) e indiferenciado, estendendo
-se indiscriminadamente aos dais parceiros e, par outro lado, a dependencia 
espanhola face as importag6es comunitarias nao coincide com os pontos fortes 
da especializagao portuguesa (35). 

Vejamos agora como tern evolufdo a especializagao do grupo de referen
cia AGR face a Portugal e Espanha. 0 numero de produtos com vantagem 
absoluta passou, sucessivamente, de 19 a 30 e 33 nos tres perfodos, o que e 
uma evolugao notavel e demonstrativa da elevada convergencia da dependen
cia estrutural dos pafses ibericos em relagao aos parceiros da Comunidade. 
Deduz-se, assim, que a extensao das vantagens absolutas face aqueles pafses 
foi rapida e tern sido urn processo com caracter permanente e geral, confir
mando que o mercado iberica e, cada vez mais, considerado como uma sub
regiao de caracterfsticas uniformes do ponto de vista das empresas que actu
am a escala iberica. 

No ultimo perfodo, a dependencia que ja era forte nos produtos qufmicos 
estendeu-se a fileira agro-alimentar, aos ramos a montante da fileira textil e, 
ainda, aos ramos a jusante da fileira florestal (36). No sistema metalico ha tam
bern que ressaltar a inclusao de quase todos os produtos das fileiras mecani
ca, electrica e electr6nica. Parece, assim, evidente que os pafses ibericos agra
varam as desvantagens comerciais face aos pafses da Comunidade, em quase 
todos os sectores de actividade, mantendo para Ia disso uma elevada estabili
dade no tipo de dependencia, ja que ao Iongo dos sucessivos perfodos os 
produtos inclufdos neste escalao af permaneceram. 

Verificamos tambem a existencia de uma progressiva erosao das vanta
gens especfficas de cada urn dos pafses ibericos em relagao a AGR, o que 
confere urn caracter estrutural (37) ao fen6meno e indicia que, cada vez com 
maior amplitude, a Peninsula Iberica desempenha uma fungao global e homo
genea, enquanto fornecedor e cliente dos principais pafses comunitarios. Neste 
contexte, a evolugao verificada sugere que a insergao destes pafses na CEE 
contribuiu para a redugao das especificidades do seu comercio externo em 

(34) Com o nfvel de desagregar;:ao considerado (63 produtos) construfmos um fndice de in
tensidade de especializa9ao da seguinte forma: L 63k= 11/CSkl- Assim, no perfodo 1990-1992, o 
indicador foi de 53,6 e 100,9, respectivamente, no comercio Espanha/AGR e Portugai/AGR, o que 

demonstra que a especializar;:ao de Portugal e bastante mais profunda do que a de Espanha. 
(35) Facto elucidative desta oposir;:ao e que dos 20 produtos que para Espanha estao clas

sificados como desvantagem relativa, Portugal apresenta em todos eles uma situar;:ao de desvan
tagem absoluta e, por outro lado, dos 9 produtos que para Portugal estao em desvantagem rela
tiva, 8 inserem-se no escalao desvantagem absoluta de Espanha. 

(36) 0 facto curiosa e que estes produtos estao inclufdos em fileiras onde a especializar;:ao 
dos pafses ibericos tem sido acentuada. Assim, cremos estar em presenr;:a de processes de es
pecializar;:ao incompletos e desarticulados, ja que estes pafses sao dependentes do exterior nos 
produtos tecnologicamente mais evolufdos e com maior valor acrescentado no seio de cada filei
ra. Ou seja, estaremos perante um padrao de especializar;:ao tfpico de pafses perifericos do ponto 
de vista econ6mico-tecnol6gico. 

(37) Em conjunto, as vantagens especfficas de Portugal ou de Espanha passaram, ao ion
go dos tres perfodos, de 27 para 15 e 13 produtos, respectivamente. 
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relac;ao aos restantes parceiros comunitarios, facto que e visrvel nos seguintes 
aspectos: 

Progressiva extensao da dependencia estrutural dos dais parses em 
relac;ao as importac;oes provenientes da Comunidade; 

Reduc;ao do numero de produtos em que s6 um dos parses ibericos 
detem vantagem face a AGR (38), ja que no perrodo de 1976-
-1978 os parses ibericos mantinham posicionamentos diferencia
dos na divisao do trabalho a escala europeia, pais as vantagens 
de Espanha localizavam-se na siderurgia/mecanica/vefcu/os e as 
vantagens de Portugal incidiam nos sectores electricolelectr6ni
co; actualmente, em virtude do reposicionamento e reconfigurac;ao 
das estrategias das multinacionais, no ambito do aprotundamento 
do processo de integrac;ao regional e da progressiva liberalizac;ao/ 
globalizac;ao das actividades, tais vantagens toram quase total
mente erodidas e cada pars perdeu parte da especiticidade do 
seu padrao de especializac;ao. 

Finalmente, no escalao de desvantagem absoluta, a sua composic;ao de
nota uma torte estabilidade, sendo de realc;ar que a natureza dos produtos aqui 
inseridos apresenta uma grande similitude com o padrao de especializac;ao 
existents em parses menos desenvolvidos. E not6rio que o conjunto de produ
tos em que os parses ibericos tem revelado vantagens face aos principais pa
rses comunitarios estao localizados em ramos em que a dinamica da procura 
mundial tem sido reduzida, estao muito dependentes dos recursos naturais, sao 
transaccionados com baixo valor acrescentado e, alguns, encontram-se em 
sectores tortemente penetrados pelo capital estrangeiro. 

Oeste modo, os elementos reteridos sugerem que a adesao dos parses 
ibericos a Comunidade parece ter sedimentado o caracter periferico da especia
lizac;ao destes parses, tornando-a mais unitorme e, em consequencia, nas rela
c;oes comerciais entre os tres agrupamentos, tera sardo retorc;ada a importan
cia relativa dos parses comunitarios mais desenvolvidos. Assim, o /PI de AGR 
passou, durante o perrodo, de 0,62 a 0,26 (v. quadro 1-C do anexo), sem va
riac;oes signiticativas ao nrvel de cada subsistema, pelo que se torna cada 
vez menos sustentavel a hip6tese de aquele grupo de parceiros comunitarios 
desempenhar qualquer tipo de tunc;ao intermedia no relacionamento com os 
parses ibericos. 

llustrativo desta evoluc;ao e tambem o facto de 11 produtos considerados 
de alta tecnologia (39) (num total de 12) estarem inseridos na posic;ao de van
tagem absoluta de AGR, e porque estes produtos se encontram entre os mais 
dinamicos no mercado mundial e sao aqueles que proporcionam maiores gan-

(38) Na fileira metalica em 1976-1978 havia uma repartic;:ao equilibrada das actividades ao 
nivel dos paises ibericos que lhes permitia deter algumas vantagens face a AGR. Assim, Espa
nha tinha vantagem em sete produtos e Portugal detinha tambem uma vantagem em (outros) sete 
produtos, o que significava que o perfil de especializac;:ao de cada pais face aos parceiros da 
Comunidade era distinto. 

(39) V. Kremp, E., e Larroumets, V. (1985). 
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hos de produtividade e que suportam a melhoria da competitividade global das 
economias, e de admitir que a posigao da Peninsula no seio das trocas 
intracomunitarias tenha um papel cada vez mais homogeneo e periferico. Cons
tatamos, ainda, que o grupo de produtos em que AGR apresenta desvantagem 
absoluta, tem-se reduzido progressivamente, enquanto que as vantagens abso
lutas face aos paises ibericos tern sido alargadas a um numero crescente de 
produtos (40). 

3 - Conclusao 

Em sintese, as tendencias registadas na evolugao do padrao de especia
lizagao de cada grupo, permitem-nos sustentar que a hip6tese de hierarquizagao 
das diferentes economias tem plena acolhimento ao nivel da evolugao da es
pecializagao do comercio entre a Peninsula Iberica e o nucleo ba.sico da Co
munidade (41 ). 

Nas relag6es bilaterais luso-espanholas, o elemento mais importante foi a 
intensificagao, fen6meno extensivo a quase todos os sectores/produtos, embo
ra com maior amplitude nas categorias produtivas menos exigentes do ponto 
de vista tecnol6gico. Porem, e a semelhanga do que aconteceu na especializa
gao de cada um dos paises face a AGR, tambem aqui parece verificar-se uma 
cristalizagao da dependencia estrutural de Portugal face a Espanha que e tfpi
ca do relacionamento entre paises com niveis de desenvolvimento diferencia
dos; ou seja, na periferia do Sui da Europa estruturaram-se e intensificaram-se 
relag6es com alguma analogia as que se estabeleceram entre estes paises e 
os paises centrais da Comunidade. 

No plano da teoria econ6mica, pensamos que ha condig6es favoraveis para 
que as tipologias do comercio bilateral do pais intermedio possam constituir um 
bom referencial metodol6gico, no ambito da multiplicidade de teorias de inte
gragao econ6mica, em particular daquelas que tern procurado encontrar nexos 
de causalidade entre o tipo de· insergao dos paises num espago econ6mico 
hierarquizado a nivel mundial e os processos de deslocalizagao (e segmentagao) 
permanente das actividades, no seio das estrategias seguidas pelas empresas 
multinacionais. 

(40) 0 quociente entre o numero de produtos em que AGR teve desvantagem absoluta e 
vantagem absoluta foi o seguinte nos tres periodos: 10/19 = 0,53 13/30 = 0,43 10/33 = 0,33, o que 
da uma nogao clara do progressivo aprofundamento e uniformizagao da situagao de dependencia 
comercial dos paises ibericos. 

(41 ) Do nosso ponto de vista, a analise que suporta esta conclusao nao deixa espago para 
interpretag5es ambiguas, porque o tipo de indicadores utilizados e a sua filtragem para urn crite
ria abrangente (denominado por grupo comum) reduz a possibilidade de existirem divergencias e 
enviesamentos tipicos em algumas analises deste genera. 
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ANEXO I 

Descri~iio da nomenclatura de produtos da base de dados CHELEM 

BA - Cimento, cal e gesso. 
BB - Ceramica, telhas e tijolos. 
BC - Vidros e artigos de vidro. 
CA - Ferro e ac;:o. 
CB- Tubas e produtos da primeira transformac;:ao do ferro e do ac;:o. 
CC - Metalurgia nao ferrosa. 
DA - Fios e tecidos. 
DB - Confecc;:6es de vestuario. 
DC- Vestuario de malha. 
DD- Tapetes e texteis de decorac;:ao. 
DE - Couro, peles e calc;:ados. 
EA - Obras em madeira. 
EB - M6veis e acess6rios. 
EC- Pasta de papel, papel e cartao. 
ED- Impresses e publicac;:6es. 
EE - Artigos manufacturados diversos nao especificados. 
FA- Grandes obras metalicas. 
FB- Quinquilharia, artigos metalicos e produtos da mecanica em geral. 
FC- Motores, bombas e maquinas nao especificados. 
FD - Material agricola. 
FE- Maquinas-ferramentas. 
FF - Maquinas para construc;:ao e obras publicas. 
FG - Maquinas para industrias particulares. 
FH - Armamento. 
Fl - Aparelhos e instrumentos de medida e precisao. 
FJ - Relojoaria. 
FK - Aparelhos de 6ptica, fotografia e cinema. 
FL - Componentes electr6nicos. 
FM - Electr6nica de consume . 

. FN - Material de telecomunicac;:6es. 
FO - Material informatica e maquinas de escrit6rio. 
FP - Aparelhos electrodomesticos. 
FQ - Material electrico pesado. 
FR - Aparelhos e material electrico. 
FS - Elementos de vefculos autom6veis. 
FT- Autom6veis particulares, motociclos, velocipedes. 
FU- Vefculos utilitarios e outros materiais de transports terrestre. 
FV- Navios e barcos. 
FW- Produtos da construc;:ao aeronautica e espacial. 
GA- Qufmica mineral de base. 
GB- Adubos e produtos qufmicos para a agricultura. 
GC- Qufmica organica de base. 
GD- Tintas, lacas, vernizes e corantes. 
GE- Produtos de higiene, sab6es, perfumes. 
GF- Produtos farmaceuticos. 
GG - Plasticos, fibras, resinas. 
GH - Artigos em materias plasticas. 
Gl - Artigos em borracha. 
HA- Minerios de ferro. 
HB - Minerios e desperdfcios de metais nao ferrosos. 
HC - Minerais brutos nao especificados. 
JA - Cereais. 
JB - Outros produtos agrfcolas comestfveis. 
JC - Produtos agrfcolas nao comestfveis. 
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KA- Produtos a base de cereais. 
KB- Gorduras alimentares. 
KC- Carne e peixe. 
KD - Conservas e preparag6es animais. 
KE - Conservas e preparag6es vegetais. 
KF- Agucar, chocolate, produtos de confeitaria. 
KG - Alimentos para animais. 
KH - Bebidas. 
Kl- Tabaco manufacturado. 

Fonte: CEPII (1994). 

Esruoos DE EcoNoMJA, voL. xvm, N. o 3, VERAO 1998 
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ANEXO II 

Repartiyao dos produtos por fileiras produtivas e estadios de transformavao 

Estadio 
Produtos 

Manutactu· 
Bens 

Bens 
Produtos 

Bens 
Sistemas- de transtorma9ao ras de equipa· de 

Fileira J. ~ prim8rios de base interm9dios menta mistos consume 

Agro-alimentar .......... JA KB KA 
JB KC KD 
JC KF KE 

KG KH 
Kl 

Textil/couro ............... DA DE DB 
DC 

Agro-qufmica ....... DD 

Florestal .................... EA EB EE 
EC ED 

Qufmica .................... HC GA GB GH GE 
GC GD GF (*) 
BA GG (*) 
BB Gl 
BC 

Siderurgia ................. HA CA CB 

Metais nao ferrosos HB cc 

Mecil.nica .................. FA FD 
FB FE 

FC(*) FF 
FG 
FH 

Metalico ............... FV 
FW 

Vefculos .................... FS FU FT 

Electrica .................... FQ FP 
FR 

Electr6nica ................ FL (*) Fl (*) Fl (*) 
FN (*) FN (*) 
FO (*) FM (*) 

(*) Produtos considerados de alta tecnologia segundo a detini9ao de Kremp, E., e Larroumets, V. (1985). 

Fonte: Adaptado de CEPII (1994). 
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ANEXO Ill 

OUADRO 1-A 

Tipologia das vantagens do comercio de Portugal (*) 
--

Tipos de vantagem 1976-1978 1983-1985 

AGO: JC; KH; DA; DB; DC; DD; AGO: JC; KH; DA; DB; DC; DD; 

Vantagem absoluta ............................................... DE; EA; EC; BA; HC (11). EA; EC (8). 
MET: HB; FO; FL; FM; FO (5). MET: HB; FM (2). 
Total: (16). Total: (1 0). 

AGO: KE; GB; GD; BC (4) AGO: KD; KE; DE; BA (4). 
Vantagem relativa ................................................. MET:- MET:-

Total: (4). Total: (10). 

AGO: JB; KA; KB; KC; KF; EB; AGO: JB; KG; EE; GC (4). 
Desvantagem relativa ........................................... BB (7). 

MET: CB; FB; Fl; FJ l4). MET: FB; FS; FU (3). 
Total: (11 ). Total: (7). 

AGO: JA; KG; ED; GA; GC; GE; AGO: JA; KC; KF; ED; GA; GF; 
GF; GG; GH; Gl (10). GG; GH; Gl (9). 

Desvantagem absoluta .......................................... MET: CA; CC; FC; FD; FE; FF; MET: CA; CB; CC; FC; FD; FE; 
FG; FV; FS; FT; FU; FP; FF; FG; FT; FP; FA; Fl; 
FA; FN (14). FN (13). 

Total: (24). Total: (22). 

Numero de produtos classificados ....................... 55 43 

Global= 0,38. Global = 0,34. 
IPI .......................................................................... AGO= 0,52. AGO= 0,47. 

MET= 0,21. MET= 0,2. 
- -- -- - - - -- - -- -- - .!...... -

1990-1992 

AGO: JC; DB; DC; DD; EA; EB; 
EC; BA;HC (9). 

MET: HB; FA; FM (3). 
Total: (12). 

AGO: KB; KD; KE; DE; BB (5). 
MET:-
Total: (12). 

AGO: KG; GH; BC (3). 

MET: FA; FB; FC; FP; FO; FK (6). 
Total: (9). 

AGO: JA; JB; KA; KC; KF; DA; 
ED; EE; GA; GB; GC; GD; 
GE; GF; GG; Gl (16). 

ME~ CA; CB; CC; FD; FE; F~ 
FG; FV; FS; FT; FU; Fl; 
FO (13). 

Total: (29). 

55 

Global = 0,34. 
AGO= 0,32. 
MET= 0,38. 

(") De acordo com o criteria .. grupo comum• ·(apenas considera o conjunto de produtos classificados no mesmo escalao nos dais indicadores- ICS e IVC). 

Nota.- 0 IPI e o quociente entre o numero de produtos inclufdos nos escaloes VA e DR sobre o numero de produtos inclufdos nos escaloes VA e DA. 

Fonte: Calculos do autor. 
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OUADRO 1-B 

Tipologia das vantagens do comercio de Espanha (*) 
-

Tipos de vantagem 1976-1978 1983-1985 1990-1992 

AGO: JA; KE; KG; ED; Gl (5). AGO: KD; KE; DE; ED; Gl; BA (6). AGO: JB; KB; DE; Gl; BB (5). 
Vantagem absoluta ............................................... MET: CA; FT; FU; (5). MET: CB; CC; FT; FO (4). MET: CA; FT (2). 

Total: (8). Total: (1 0). Total: (7). 

AGO: JB; KF; KH; DA; DB; DC; AGO: JB; KG; KH; DA; DB; DC; AGO: EA; EB; BA; HC (4). 
DD; DE; EA; EB; EC; BA; DD; EA; EB; EC; BB (11). 

Vantagem relativa ................................................. HC (13). 
MET: CB; FA (2), MET: FA; FU (2). MET: HB (1). 
Total: (15). Total: (13). Total: (5). 

AGO: GC; GD; GE; GF; GG; GH; AGO: JA; KG; KF; GA; GB; GD, AGO: JA; KA; KC; KF; DA; EE; 
BC (7). GE; GF; GG; GH; BC (11 ). GA; GB; GC; GD; GE; GF; 

Desvantagem relativa ........................................... GG (13). 
MET: FC; FD; FF; FG; FW; FS; MET: CA; FC; FD; FE; FF; FG; MET: CC; FD; FE; FF; FG; Fl; 

FR; FK; FN (9). FW; FO; FR; Fl; FW (11). FO (7). 
Total: (16). Total: (22). Total: (20). 

AGO: JC; KA (2). AGO: JC; EE; GC (3). AGO: JC; KG; DB; DC; EC; BC 
(6). 

Desvantagem absoluta .......................................... MET: HA; HB; FB; FD; FO; Fl; MET: HA; HB; FB; FS; FK; FL; MET: FA; FB; FC; FP; FO; FR; 
FJ; FL; FM; FO (9), FM; FO (8). FK; FM (8). 

Total: (11). Total: (11). Total: (14). 

Numero de produtos classificados ....................... 50 56 46 

Global = 1 ,63. Global= 1 ,67. Global= 1,19. 
IPI .......................................................................... AGO= 2,86. AGO= 2,44. AGO= 1,54. 

MET= 0,92. MET= 1,08. MET= 0,8. 
- - - -- -- - -- - - - -- - - - -- ---

(•) De acordo com o criteria ugrupo comum, (apenas considera o conjunto de produtos classificados no mesmo escaliio nos dais indicadores- ICS e IVC). 

Nota.- 0 IPI e o quociente entre o numero de produtos inclufdos nos escal6es VR e DR sobre o numero de produtos inclufdos nos escal6es VA e DA. 

Fonte: Calculos do autor. 
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OUADRO 1-C 

Tipologia das vantagens do comercio do agregadol (*) 
-

Tipos de vantagem 1976-1978 1983-1985 1990-1992 

AGO: EE; GA; D~ GC; GE; G~ AGO: JA; KA; KF; EE; GA; GB; AGO: JA; KA; KC; KF; KG; Kl; 
GG; GH (7). GC;GD;GF; GG; GH; BC DA; EE; GA; GB; GC; GO; 

Vantagem absoluta ............................................... MET: CC; FB; FC; FD; FE; FF; 
(12). 

MET: HA; CA; FB; FC; FD; FE; 
GE; GF; GG; GH; BC (17). 

MET: CC; FA; FB; FC; FD; FE; 
FG; FS; FR; Fl; FJ; FN (12). FF; FG; FW; FS; FO; FR; FF:; FG; FW; FP: FO; Fl; 

Fl; FJ; FK; FL; FN; FO (18). FJ; FK; FN; FO (16). 
Total: (19). Total: (30). Total: (33). 

AGO: JA; KF; EB; ED; Gl (5). AGO: JB; ED; Gl; BA (3)- AGO: JB; Gl (2). 
Vantagem relativa ................................................. MET: CA; CB; FV; FT; FU (5). MET: CB; CC; FA; FT; FU; FP (6). MET: CA; FT (2). 

Total: (1 0). Total: (9). Total: (4)-

AGO: GO; BC (2). AGO: JC; GE (2). AGO: JC; DB; DC; EC (4). 
Desvantagem relativa ····-····-····-·-······---····-·-····-····· MET: HB; FH; FO; FL; FM; FO (6). MET: HB; FM (2). MET: FR; FL; FM (3). 

Total: (8). Total: (4). Total: (7). 

AGO: KD; DA; DB; DC; DO; DE; AGO: KD; KE; KH; DA; DB; DC; AGO: KB; KE; KH; DE; EA; EB; 
EA; EC; BA; HC (1 0). DO; DE; EA; EB; EC; BA; BA; EB; BA; BB; HC (9) 

Desvantagem absoluta .......................................... BB (13). 
MET:- MET:- MET:-
Total: (10). Total: (13). Total: (10). 

Numero de produtos classificados ....................... 47 56 54 

Global = 0,62. Global = 0,30. Global = 0,26. 
IPI ··-··-··----·····--·····-··-··--·-·····-··--··-·-··-···--··--·····--····-- AGO= 0,41. AGO =0,2. AG0=0,23. 

MET= 0,92. MET= 0,31. MET= 0,29. 
- -- -- - -------

(.) De acordo com o criteria .. grupo comum" (apenas considera o conjunto de produtos classificados no mesmo escalao nos dois indicadores- ICS e IVC). 

Nota.- 0 IPI eo quociente entre o numero de produtos inclufdos nos escal5es VR e DR sobre o numero de produtos inclufdos nos escal5es VA e DA. 

Fonte: Calculos do autor. 
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