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1 - lntroduc;ao 

A utilizac;:ao dos modelos de oligop61io na teoria do comercio internacional, 
entre outras consequencias, abriu caminho para uma reflexao nova acerca da 
polftica comercial: Mais concretamente, varies autores tem colocado a questao 
de que em certas circunstancias a polftica comercial, ao modificar as formas de 
interacc;:ao estrategica entre as empresas, pode permitir aos pafses obter bene
ffcios superiores aos do comercio livre. A polftica comercial que «Condiciona ou 
altera a relac;:ao estrategica entre as empresas» C> tem vindo a ser denomina
da como polftica comercial estrategica. 

Estao em causa as possfveis virtualidades da utilizac;:ao de impastos 
aduaneiros, subsfdios as exportac;:oes, etc., desde que tenham uma influencia 
positiva sabre o bem-estar. Em particular, as impastos aduaneiros sabre as im
portac;:oes podem actuar de forma positiva ou negativa sabre o bem-estar, tudo 
dependendo da comparac;:ao entre varios efeitos de sinal contrario e da dimen
sao do montante cobrado como impasto pelas autoridades locais (Krugman e 
Obstfeld, 1994, 231). 

0 impasto pode, em certas circunstancias, alterar a configuragao das rela
goes estrategicas entre as empresas, concedendo, par exemplo, vantagens as 
empresas nacionais e, par esta via, mais que compensar os efeitos de distorgao 
na produc;:ao e no consume de forma que o resultado lfquido sabre o bem-estar 
podera saldar-se par uma melhoria. Ou seja, um impasto aduaneiro, desde que 
nao seja muito elevado, podera aumentar o bem-estar em relac;:ao a situagao 
de comercio livre. Contudo, a medida que o impasto vai aumentando os custos 
de distorc;:ao progridem mais rapidamente que os beneffcios e o bem-estar sai 
penalizado. Neste quadro de analise, tudo depende da capacidade do Governo 
para calcular o impasto aduaneiro 6ptimo, isto e, o impasto que maximiza o 
bem-estar nacional. 

Na literatura ja existente sabre o assunto os efeitos da polftica comercial 
estrategica tem sido analisados atraves de varies modelos, com especial rele
vancia para as desenvolvimentos obtidos a partir de modelos de «terceiro mer
cado» e de mercados recfprocos (v. J. A. Brander, 1995). 

Este artigo esta relacionado com a problematica agora enunciada. Pre
tende-se estudar o papel da polftica comercial na definic;:ao da estrutura de 
mercado e das suas · condigoes de equilibria, nomeadamente observando os 
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efeitos da imposic;ao de um impasto aduaneiro por unidade de produto impor
tado sabre o comportamento de uma empresa incumbente ameac;ada pela 
entrada de uma empresa nacional e de uma multinacional estrangeira. Ou ain
da ate que ponto este tipo de medidas influenciam directa ou indirectamente a 
interacc;ao estrategica entre aquelas tres empresas e as suas decis6es finais 
acerca da presenc;a no mercado. 

Alem disso, o modelo que vamos desenvolver contem alguns aspectos 
relacionados com a polftica de concorrencia e com o tipo de presenc;a da 
multinacional estrangeira. Por um !ado, os objectives de politica comercial es
trategica destinados a favorecer as empresas nacionais podem conduzir a nf
veis suficientemente elevados de protecc;ao que apenas favorec;am a incumbente 
como monopolista. Oeste ponto de vista ha que analisar as condicionantes da 
entrada no mercado da empresa estrangeira e da nacional e ver ate que ponto 
aquelas consequencias sao possfveis e podem, inclusivamente, prejudicar uma 
afectac;ao de recursos mais eficiente. 

Por outro lado, ha ainda que ter em conta que a multinacional estrangeira 
pode estar no mercado exportando ou fazendo investimento directo estrangeiro, 
o que lim ita o alcance das medidas de protecc;ao - impastos aduaneiros de
masiado elevados podem impossibilitar as importac;oes mas abrem caminho para 
a criac;ao de condic;oes de produc;ao no espac;o nacional por intermedio do in
vestimento directo estrangeiro. 

2 -As hip6teses do modelo 

As hip6teses fundamentais do modelo sao as que costumam ser utiliza
das na literatura acerca do caracter estrategico do investimento directo estran
geiro, nomeadamente em Smith (1987), Horstmann e Markusen (1987 e 1991) 
e Motta (1992). Considera-se uma industria num pais H onde existe uma em
presa monopolista que produz urn produto homogeneo e supoe-se ainda que 
existem duas empresas que se prop6em actuar neste mercado: uma empresa 
nacional (designada por empresa e) e uma multinacional estrangeira (a em
presa f). Esta ultima, por sua vez, pode fazer investimento directo estrangeiro 
(IDE), criando uma unidade produtiva no pais, ou pode exportar para esse pais. 

Os custos marginais sao constantes e iguais para todas as empresas, a 
empresa h nao suporta qualquer custo fixo porque ja esta no mercado, mas a 
empresa e tern de pagar urn custo fixo sunk F para criar. as condic;6es neces
sarias a sua existencia e a especificac;ao do produto que coloca no mercado 
(despesas com I&D, despesas de publicidade). A empresa f nao precisa de 
realizar despesas com F mas incorre, tal como e, num custo G necessaria para 
a existencia de uma unidade produtiva quando resolve tazer IDE. Se a entrada 
de f se fizer par intermedia das exportac;6es, devera sujeitar-se a urn impasto 
aduaneiro t par unidade de mercadoria importada e, obviamente, estara dispen
sada de G. 

Admite-se ainda que a procura inversa do produto em H toma a forma 
P = a- Q com Q = qh + qe + qf" 
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3-0 modelo 

0 modelo desenvolve-se em dais estagios procurando tirar partido do papel 
relevante da polftica comercial e da sua capacidade de influencia sabre a con
figuragao do mercado e o equilibria nele obtido. Diferentes valores de t podem 
contribuir para a presenga das tres empresas no mercado, para que apenas 
duas nele permanegam, sendo uma delas e, para que uma delas seja f ou 
para que a incumbente permanega monopolista. Finalmente, a presenga da es
trangeira pode fazer-se par IDE ou par exportag6es. 

Num primeiro estagio do jogo o governo decide um impasto aduaneiro 
6ptimo definido de acordo com a sua capacidade para maximizar o bem-estar 
nacional; num segundo estagio a empresa incumbents observa a actuagao do 
governo e antecipa um jogo a Cournot com a presenga das duas outras em
presas que pretendem operar neste mercado. 

Para melhor interpretar os resultados do jogo ha que ter em conta os 
valores de t que podem influenciar de forma radical a presenga no mereado de 
e e de f e nesse sentido sao fundamentais para enquadrar o domfnio de eom
portamento do governo na polftiea eomereial. Em primeiro Iugar, os valores de 
t que fazem que a empresa e nao esteja no mereado porque 1te :s: 0 quando f 
exporta sao: 

t*:s: (16F + 16G) 11
2- a+ c (1) 

Em segundo Iugar, vamos deduzir a expressao representativa dos valores 
proibitivos de t, ou seja, aqueles valores que tornam inviaveis as exportag6es 
para o mereado naeional porque eonduzem a Iueras de f nao positivos (1t1 :s: 0), 
que e: c 

tP;::~ 
3 

(2) 

Uma vez obtidas estas express6es, vamos proeeder a resolugao do jogo 
em dais estagios par indugao retroaetiva a partir do segundo, determinando os 
outputs das tres empresas quando f exporta, ap6s o langamento do impasto 
aduaneiro. Eles sao, respeetivamente: 

(3) 

(4) 

e os Iueras das empresas serao: 

(a-c+t)2 

1th = 16 (5) 

1t = (a- c + 02 - F- G 
e 16 

(6) 

(a-c+t) (a-c-3t) 
1tf = 4 4 (7) 
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0 que acaba de ser obtido e o resultado do segundo estagio do jogo ap6s 
o langamento do impasto aduaneiro. Podemos, agora, resolver o primeiro esta
gio do jogo a partir da maximizagao da fungao bem-estar domestica (W). 
A fungao W e igual a soma dos lucros das empresas h e e com o excedente 
do consumidor e as receitas do impasto aduaneiro arrecadadas pelo governo. 
Derivando em ordem a t a fungao bem estar e igualando a zero, temos a con
digao de primeira ordem para a existencia de um maximo e resolvendo a equa
gao em ordem a t, obtem-se: 

(8) 

ou seja, deduzimos a expressao do impasto aduaneiro 6ptimo. 

4 - Os efeitos da polftica comercial 

Uma vez deduzida a expressao do impasto aduaneiro 6ptimo, resta-nos 
verificar as condig6es e as consequencis da sua variagao, nomeadamente quan
do ele se aproxima de t* e W. 

4.1 - Para isso comecemos por contemplar a hip6tese de t* <. to < tP. 
Esta hip6tese, considerando que t*?. 0, s6 e valida para valores suficiente

mente baixos de (F +G) uma vez que ela implica: 

11 a- c 
(16F+ 16G) 2- a+ c< --

9 
(9) 

isto e, um montante de despesas com custos fixos que nao seja demasiado 
elevado de forma a tornar viavel a presenga no mercado da empresa e. 

Substituindo t em (5), (6) e (7) por to = ~ obtem-se: 
9 

{10a-10c)2 
1th = ...:___1-29_6____:,_ 

1t = (10a-10c)2 _ F _ G 
e 1296 

(1 Oa- 1 Oc)(6a- 6c) 
1tf = 1296 

(10) 

(11) 

(12) 

Os valores obtidos para os lucros mostram uma das formas com que o 
impasto 6ptimo contribui para maximizar o bem-estar nacional, uma vez que os 
lucros de h e e sao maiores que os lucros da empresa estrangeira desde que 
a soma (F +G) nao seja muito elevada. 

4.2 - Segunda possibilidade, to ::; t*, o impasto aduaneiro 6ptimo e menor 
ou igual ao impasto que impede a presenga da empresa e no mercado. 

Havera nfveis adequadamente elevados de despesas com custos fixos que 
tornam inviavel a presenga da empresa e no mercado, porque nao podem ser 
compensados pela protecgao que resulta da tarifa optima. 
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A medida que (F + G) au menta mais diffcil se torna a permanemcia da em
presa e no mercado porque a protecc;ao de que dispoe (em termos de valores 
de t) nao e suficiente para compensar a desvantagem que resulta de suportar 
custos fixos de entrada a que nem a incumbente nem a empresa f tem de 
fazer face. Portanto, valores suficientemente elevados de (F +G) podem con
duzir o impasto aduaneiro 6ptimo a ser menor que t* e a deixar de fora do 
mercado a empresa e. 

Nestas condic;oes, os Iueras da incumbente e da empresa f resultantes de 
um impasto aduaneiro 6ptimo menor que t* vem dados pelas seguintes expres
soes: 

(10a-10c)2 

1th = 
729 

(13) 

(7a-7c)2 
1t = -'------'--

! 729 
(14) 

Estes Iueras permitem verificar como o impasto 6ptimo protege a 
incumbente e como essa protecc;ao se transforma em desvantagem para a 
empresa estrangeira. 

4.3 - Por outro !ado, a hip6tese to :2: fP esta fora de causa porque ela im
plicaria a desigualdade: 

a-c a-c -->--9 - 3 (15) 

Como se pode facilmente verificar, a desigualdade (13) nunca pode ser 
obtida nas condic;oes definidas pelo modelo (em particular porque a> c). lsto 
significa que uma polftica comercial optima nunca impedira a presenc;a da em
presa f no mercado e, portanto, estao afastados os riscos de monopolizac;ao 
do mercado por parte da incumbente associados a esta forma de protecc;ao. 

4.4- Finalmente, ha que considerar a possibilidade de a empresa f ter 
Iueras mais elevados com IDE do que por intermedio das exportac;oes para de
terminados valores do impasto aduaneiro 6ptimo, dado que o seu Iuera baixa 
com t. Neste caso, a opc;ao da empresa f torna t irrelevante. 

5 - Conclusoes 

A primeira conclusao importante diz respeito a evidencia do papel relevan
te da polftica comercial no condicionamento dos comportamentos das tres 
empresas, c;;onstituindo uma das determinantes do Iuera da incumbente, da 
decisao da empresa nacional de estar ou nao estar no mercado e da opc;ao de 
a multinacional estrangeira fazer IDE, ou exportar. A existencia de valores crf
ticos do impasto aduaneiro que estabelecem limites a actuac;ao das empresas 
e a melhor expressao desta primeira ideia. 

Em segundo Iugar, e possfvel afirmar que F depende de uma relac;ao entre 
a dimensao da procura do mercado e os custos das empresas, e nas condi
c;oes definidas para o modelo (em particular a> c) o impasto aduaneiro 6ptimo 

e positivo (porque ~ > 0), o que significa que a polftica comercial conduz a 
9 

um aumento do bem-estar. 
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Em terceiro Iugar, conclui-se que a polftica comercial nao deve colocar como 
objectivo a inviabilizagao das exportag6es da empresa estrangeira, porque a 
condigao que faria que o impasto 6ptimo fosse proibitivo nunca e verificada nas 
condig6es assumidas pelo modelo. Alem disso, ha que ter em conta que valo
res elevados de t0

, dentro de certas condig6es, apenas conduzem a empresa 
estrangeira a fazer IDE. Daqui se infere que nao existem riscos de monopoliza
gao da industria. 

Em quarto Iugar, ficou clara a. relagao existente entre o impasto 6ptimo e 
a permanencia no mercado da candidata nacional: a medida que os custos de 
entrada (F + G) vao aumentando, a presenga no mercado da candidata nacio
nal vai-se tornando mais diffcil e a partir de determinado limiar nem mesmo a 
protecgao par intermedio de valores elevados de to e suficiente para compen
sar a sua desvantagem relativamente as outras duas empresas. 
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